DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 6 marca 2013 r.
Poz. 7
ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 51, z późn. zm.1)) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Prezes zamieszcza na zarządzeniu oraz innym normatywnym akcie prawnym wizę, o której mowa w art. 15
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378). Prezes może upoważnić dyrektora Departamentu Prawnego lub innego pracownika
tej komórki do zamieszczania tej wizy, w jego imieniu, na tym akcie prawnym.”;
2) w § 16:
a) po pkt 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a) analizy aktów prawnych należących do ich właściwości, pod względem aktualności, celowości i skuteczności;”,
b) uchyla się pkt 10;
3) w § 19 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Prezesa oraz Dyrektora Generalnego, ewidencjonowanie
i ogłaszanie aktów prawnych Prezesa oraz Dyrektora Generalnego, prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych
Wyższego Urzędu Górniczego, a także sporządzanie na bieżąco, w celach informacyjnych, ujednoliconych wersji
aktów prawnych;”;
4) w § 20 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) koordynowanie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego;”;
5) w § 23 w ust. 2 uchyla się pkt 7 i 13.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

1)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 70, 73, 75, 90 i 104.

