
 

 

Zarządzenie 

Starosty Krapkowickiego 

Nr AO.120.14.2015 

z dnia 12 marca 2015 r. 
 

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek 

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.  
 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 
 

 

§ 1. 1. Powołuję komisję do likwidacji nieaktualnych i nieużywanych pieczęci i pieczątek 

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w składzie: 
 

1) Przewodniczący komisji  – Henryk Małek – Sekretarz Powiatu 

2) Członek komisji   – Aneta Dróżdż – Dyr. Wydziału AO 

3) Członek komisji   – Sabina Stryja – inspektor 

4) Członek komisji   – Kamila Zapadka – podinspektor 
 

2. Komisja działa do momentu zakończenia likwidacji pieczęci. 
 

§ 2. 1. Likwidacji podlegają zdezaktualizowane, zniszczone i uszkodzone pieczęci 

i pieczątek tj. „gumki” i obudowy. 

2. Likwidacja pieczątek następuje poprzez ich trwałe fizyczne zniszczenie uniemożliwiające 

ich identyfikację i ponowne u życie. 

3. Odzyskane z pieczęci i pieczątek obudowy przekazane zostaną do Wydziału Inwestycji 

i Mienia w celu ich ewentualnego ponownego wykorzystania. 

4. Komisja sporządza protokół z likwidacji pieczątek według wzoru stanowiącego załącznik 

do zarządzenia. 

5. Protokoły z likwidacji są podstawą do wykreślenia pieczęci i pieczątek z rejestru 

prowadzonego przez Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich. 
 

§ 3. Weryfikacja pieczęci i pieczątek przeznaczonych do likwidacji dokonana na dzień 31 

marca 2015 r. 
 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zrządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Krapkowicki 

/-/Maciej Sonik 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Starosty Krapkowickiego 

Nr AO.120.14.2015 z dnia 12 marca 2015 r. 
 

 

Protokół nr      likwidacji pieczęci i pieczątek 

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 

z dnia     marca 2015 r. 
 

 

Komisja powołana Zarządzeniem starosty Krapkowickiego Nr AO. 120.14.2015 z dnia 12 marca 

2015 r. w składzie: 
 

1) Przewodniczący komisji  – Henryk Małek  – Sekretarz Powiatu 

2) Członek komisji   – Aneta Dróżdż – Dyr. Wydziału AO 

3) Członek komisji   – Sabina Stryja  – inspektor 

4) Członek komisji   – Kamila Zapadka  – podinspektor 
 

przeprowadziła likwidację ……. szt. pieczęci i pieczątek według załącznika do niniejszego 

protokołu poprzez ich trwałe fizyczne zniszczenie uniemożliwiające ich identyfikację i ponowne 

użycie „przecięcia gumek”. 

 

Podpisy członków komisji: 
 

 

1) ……………………………………..……………………………. 

2) ……………………………………..……………………………. 

3) ……………………………………..……………………………. 

4) ……………………………………..……………………………. 


