
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 115/3/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2021 r.

w  sprawie  powołania  komisji  doraźnej  do  likwidacji  druków  ścisłego
zarachowania 

Na podstawie  art.  33 ust. 1 i  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy
z  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  305),
§  14  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  21  stycznia  2021  r.  w  sprawie
zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212) oraz § 22 ust. 1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik
do zarządzenia  nr  32/12/2018 Prezydenta  Miasta Lublin  z dnia  21 grudnia 2018 r.
w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję doraźną do likwidacji  druków ścisłego zarachowania, zwaną
dalej „komisją”, w składzie:

1) Przewodniczący komisji – Arkadiusz Niezgoda – Zastępca Dyrektora Wydziału
Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością;

2) Członek komisji – Alina Zalewska – główny specjalista w Wydziale Zarządzania
Ruchem Drogowym i Mobilnością;

3) Członek  komisji  –  Marzena  Bednarz  –  inspektor  w  Wydziale  Zarządzania
Ruchem Drogowym i Mobilnością;

4) Sekretarz – Anna Łukasiewicz – główny specjalista w Wydziale Zarządzania
Ruchem Drogowym i Mobilnością.

§ 2

  Zadaniem  komisji  będzie  likwidacja  niewykorzystanych  druków  ścisłego
zarachowania  –  blankietów  zezwoleń  na  przejazd  pojazdów  nienormatywnych
określonych  w  rozporządzeniu Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki
Morskiej  z  dnia  22  czerwca  2012  r.  w  sprawie  zezwoleń  na  przejazd  pojazdów
nienormatywnych (Dz. U. poz. 764), które utraciły ważność w dniu 12 marca 2021 r.
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§ 3

1. Do szczegółowych zadań komisji należy:

1) dokonanie  fizycznej  likwidacji  poprzez  pocięcie  w  niszczarce  nieaktualnych
blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

2) sporządzenie w tym samym dniu protokołu zniszczenia.

2. Protokół zniszczenia określa skład komisji, datę zniszczenia oraz rodzaj i liczbę
zniszczonych  blankietów  i  jest  przechowywany  wraz  prowadzoną  w  Wydziale
Zarządzania  Ruchem Drogowym i  Mobilnością  Urzędu Miasta  Lublin  ewidencją
druków ścisłego zarachowania.

§ 4

Na podstawie protokołu pracownik Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym
i  Mobilnością  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  druków  ścisłego
zarachowania dokona wyksięgowania z ewidencji zniszczonych blankietów zezwoleń
na przejazd pojazdów nienormatywnych.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Ruchem
Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin.

§ 6

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Inwestycji i Rozwoju.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                              Prezydent Miasta Lublin

                                                                  (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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