
ZARZl\DZENIE NR 6412017 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w instrukcji i kontroli drukow scislego zarachowania w Urz((dzie 
Stanu Cywilnego w Sochocinie 

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo 0 aktach stanu cywilnego 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 2064) w zwi~zku z Rozporz~dzeniem Ministra Spraw Wewnytrznych z 
dnia 29.01 .2015 r. w sprawie wzor6w dokument6w wydawanych z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego (Oz. U. poz.194) oraz Rozporz~dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych ( Oz. U. z 2011 r. 
or 14, poz. 67 ze zm.) zarz~dza si((, co nast((puje: 

§ 1. W zal~czniku do Zarz~dzenia Nr 71 120 15 W6jta Gminy Sochocin z dnia 8 paidziernika 
2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji i kontroli druk6w scis!ego zarachowania w 
Urzydzie Stanu Cywilnego w Sochocinie § 4 otrzymuje brzmienie : 

" §4 I. Oruki anulowane, nieaktualne, podlegaj~ okresowej likwidacji. 
2. Likwidowanie druk6w przeprowadzanajest na wniosek Kierownika USC przez powolan~ 

do tego komisjy. 

3. Oruki wadliwe technicznie podlegaj~ zwrotowi do jednostki, kt6rej pobrano druki. 

4. USC przekazuje do Wydzialu Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzydu 

Wojew6dzkiego w Warszawie sprawozdania z wykorzystanych druk6w wg odrybnych 

wytycznych." 

§ 2. Wz6r wniosku 0 zlikwidowanie anulowanych druk6w stanowi zalqcznik niniejszego 

zarzqdzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy Kierownikowi USC w Sochocinie. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Spor7.~dzi I: 

data: 

Sprawdzil pod 
wzglcydelll 

fonnalno-p . 

podpis: podpis: 



za{Cjcznik 

do ZarzCjdzenia Nr 64/2017. 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 7.12.2017 r. 


Data ........................................ . 


Wniosek 

o zlikwidowanie anulowanych druk6w scistego zarachowania w USC w Sochocinie 

PrOSZEi 0 dokonanie likwidacji anulowanych nizej wymienionych druk6w scistego zarachowania 

lop. 

Rodzaj druku 

scistego 

zarachowania 

Numer 
pozycji w 

ksicrdze 
~zczeg6lowego 

rozchodu 

Data 
anulowania 

Seria i nr liczba drukow 

Uwagi: 

(Podpis i piecz~c Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego) 


