DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 1 kwietnia 2014 r.
Poz. 68
ZARZĄDZENIE Nr 38
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu
w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) oraz art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie Zespołu do
spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych
(Dz. Urz. WUG poz. 27 i 31 oraz z 2014 r. poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego w Wyższym Urzędzie
Górniczym, zwanym dalej „WUG”.”;
2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Należności za udział w posiedzeniach Zespołu są wypłacane osobom wchodzącym w skład Zespołu w kasie WUG
lub przelewem na wskazane przez te osoby rachunki bankowe, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Departament
Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego w WUG w Biurze Budżetowo-Finansowym w WUG listy należności za udział
w posiedzeniu Zespołu.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Zespół rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r., przedstawiając
pisemne wyniki analizy oraz propozycje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, a także wyniki analizy oraz ewentualne propozycje
założeń do projektów przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 2.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w. o. Mirosław Koziura

