DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 2 kwietnia 2014 r.
Poz. 71
ZARZĄDZENIE Nr 11
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych
oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 26, poz. 145
oraz z 2012 r. poz. 59), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się ust. 2;
2) w § 4:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Protokół, o którym mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia, wraz z wykazem, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia,
są sporządzane przez komisję, a następnie zatwierdzane przez dyrektora urzędu górniczego oraz przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego lub osobę upoważnioną przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.”;
3) § 7 i § 8 otrzymują brzmienie:
„§ 7. 1. Środki trwałe, które komisja zakwalifikowała do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego
przekazania albo darowizny, przekazuje się do Biura Budżetowo-Finansowego w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanego
dalej „BBF”.
2. Protokół potwierdzający sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie albo darowiznę środków trwałych jest sporządzany przez komisję.
§ 8. Protokół z czynności zniszczenia środków trwałych, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia, jest sporządzany przez komisję.”;
4) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a. Wzory formularzy, na których sporządza się:

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185,
poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego

–2–

Poz. 71

1) wykaz, o którym mowa w § 3 ust. 1,
2) protokół, o którym mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia,
3) wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia,
4) protokół, o którym mowa w § 7 ust. 2,
5) protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia
— są opracowywane przez BDG, akceptowane przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczane
w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.”;
5) uchyla się załączniki nr 1—4 do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Jacek Bielawa

