
ZARZĄDZENIE NR 41/2017
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie likwidacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu

Działając na podstawie §13 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                          
w Nowym Sączu, zarządzam co następuje:

§ 1. Z dniem 06 listopada 2017 roku zarządzam likwidację druków ścisłego zarachowania znajdujących się 
w kasach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu obejmujących kwitariusze przychodowe K-103 oraz arkusze 
spisu z natury.

§ 2. W celu dokonania czynności wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia powołuję komisję w składzie:

1. Grzegorz Niesporek - przewodniczący,

2. Rafał Kowalczyk – członek (dla kasy Starostwa przy ul. Jagiellońskiej)

3. Marta Ziomek – członek (dla kasy Starostwa przy ul. Strzeleckiej)

4. Krystyna Rolka - członek.

§ 3. Komisja wymieniona w §2 zarządzenia zobowiązana jest sporządzić protokół z  likwidacji druków ścisłego 
zarachowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak
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Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 41/2017

Starosty Nowosądeckiego

z dnia 30 października 2017 r.

Protokół nr 1

z likwidacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu przy ul. Strzeleckiej/Jagiellońskiej*

przeprowadzonej w dniu 06 listopada 2017r.

przez komisję w składzie:

1. Grzegorz Niesporek – przewodniczący,

2. Marta Ziomek/Rafał Kowalczyk* - członek,

3. Krystyna Rolka – członek.

(imię i nazwisko)

W toku likwidacji spisano następujące druki:

Lp
. Nazwa druków Seria/numer 

1
2
3
4
5
6

Uwagi:

1. Likwidacji druków ścisłego zarachowania dokonano w sposób trwały i uniemożliwiający odtworzenie tych 
druków.

2. …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla kasjera, drugi egzemplarz dla 
Wydziału Finansowego, trzeci egzemplarz dla przewodniczącego komisji likwidacyjnej).

….…....................................

(zatwierdzenie: Starosta Powiatu)

1. …...................................................................

2. …...................................................................

3. …....................................................................
                                                      (podpis członków komisji)

*niewłaściwe skreślić
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