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Poz. 32
ZARZĄDZENIE Nr 5
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami
na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889
i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy
Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi (Dz. Urz. WUG poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ocena przydatności środków trwałych oraz praw do dalszego użytkowania, o której mowa w § 5 ust. 2 zdanie
pierwsze rozporządzenia, a także ustalenie wartości poszczególnych środków trwałych oraz praw, o którym mowa w § 6
rozporządzenia, są dokonywane łącznie, na podstawie wykazu przekazanego przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze
w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwane dalej „BAG”.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Jeżeli wartość zbędnego lub zużytego środka trwałego albo zbędnego prawa przekracza 1200 zł, komisja występuje do Biura Komunikacji Społecznej w Wyższym Urzędzie Górniczym z wnioskiem o zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego informacji o tych środkach trwałych albo prawach, wraz z informacją
o sposobie zagospodarowania tych środków trwałych albo praw, określonym w zatwierdzonym protokole, o którym mowa
w § 5 ust. 4 rozporządzenia.”;
3) użyty w § 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 12 oraz w § 13 w części wspólnej wyraz „BDG” zastępuje się wyrazem „BAG”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Justyna Pikiewicz

