
Zarządzenie nr 12/2005 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 

 z dnia 17 marca  2005r. 
 
 
 
w  sprawie  przystąpienia gminy Polska Cerekiew do programu  „ Przejrzysta Polska ” 
oraz powołania zespołu do jego realizacji   
 
 
 
             Na podstawie art.7 ust. 1  pkt. 17 i 18 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2001r.  nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 558, 
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 
162 poz. 1568) zarządzam, co następuje : 

§ 1 
 
DąŜąc do udoskonalenia praktyki stosowania zasady przejrzystości, braku tolerancji dla 
korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności gmina 
Polska Cerekiew przystępuje do programu „  Przejrzysta Polska ”. 
 

§ 2 
 
W celu prawidłowego wykonania zadań obligatoryjnych i fakultatywnych powołuję zespół 
zadaniowy w składzie : 
1. Urszula Golisz – koordynator akcji 
2. Kamila Janowska 
3. Zofia JuŜyca 
4. Lucja Kuehnhradt 
5. Maciej Pieczonka 
6. Halina Słupczyńska 
7. Katarzyna Zoremba 
 

§  3 
 
Gmina Polska Cerekiew dokonała wyboru następujących zadań : 
 
I. z zasady przejrzysto ści : 
 

1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorz ądzie – zadanie obligatoryjne ( 1.1 ). 
2. Opracowanie systemu oznakowania wewn ętrznego w urz ędzie – zadanie fakultatywne ( 1.3 ). 
3. Utworzenie punktu informacyjnego – zadanie fakultatywne ( 1.4 ). 
 

Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest  Urszula Golisz, Zofia JuŜyca, Lucja Kuehnhardt 
Termin wykonania zadania do 15 lipca 2005 r. 
 
 

 
 



II. z zasady braku tolerancji dla korupcji : 
 
 

1. Wypracowanie i wdro Ŝenie kodeksu etycznego pracowników urz ędu gminnego – zadanie 
obligatoryjne ( 2.1 . 

2. Opracowanie planu i przeprowadzenie szkole ń dla pracowników z zakresu etyki w Ŝyciu 
publicznym –  zadanie fakultatywne (2.5 ). 

 
Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest Urszula Golisz. 
Termin wykonania zadania do 30 listopada 2005 r. 
 
 
III. z zasady partycypacji społecznej : 
 

1. Opracowanie i wdro Ŝenie programu współpracy z organizacjami pozarz ądowymi – zadanie 
obligatoryjne (3.1 ). 

2. Wprowadzenie do edukacji szkolnej zaj ęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej – zadanie 
fakultatywne ( 3.4 ) 

 
Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest Maciej Pieczonka. 
Termin wykonania zadania do 31 sierpnia 2005 r. 
 
IV. z zasady przewidywalno ści : 
 

1. Opracowanie z udziałem społeczno ści lokalnej strategii rozwoju społeczno – 
ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybl iŜającego strategi ę mieszka ńcom -  - 
zadanie obligatoryjne ( 4.1 ). 

2. Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (har monogram ) oraz umieszczenie tam 
kluczowych dla społeczno ści decyzji ( bud Ŝet, dotacje dla organizacji pozarz ądowych ), 
rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie 
poświęcone monitorowaniu strategii gminy –  zadanie fakultatywne (4.3) 

 
Odpowiedzialnym  za wykonanie zadania jest Katarzyna Zoremba. 
Termin wykonania zadania do 31 lipca 2005 r. 
 
V. z zasady fachowo ści : 
 

1. Wprowadzenie procedury naboru na ka Ŝdy wakat w urz ędzie gminy. Procedura musi 
zawiera ć wymóg konkursów na stanowiska kierownicze zadanie obligatoryjne ( 5.1 ) 

2. Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pr acowników obejmuj ącego szkolenia i 
samokształcenie – zadanie fakultatywne ( 5.4 ) 

 
Odpowiedzialnym za wykonania zadania jest Urszula Golisz i Kamila Janowska. 
Termin wykonania zadania do 31 lipca 2005 r. 
 
VI. z zasady rozliczalno ści : 
 

1. Urząd przygotowuje i rozpropaguje  ksi ąŜeczkę ( roczny informator bud Ŝetowy dla 
mieszka ńców) pt. „ Sk ąd mamy pieni ądze i na co je wydajemy „ - zadanie obligatoryjne ( 6.1 ) 

2. Identyfikacja w urz ędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich proced ur –zadanie 
fakultatywne (6.2) 

 
Odpowiedzialnym za wykonania zadania jest Halina Słupczyńska. 
Termin wykonania zadania do 31 lipca 2005 r. 



 
§  4 

 
Powołany zespół wymieniony w § 1 zarządzenia odpowiedzialny jest za prawidłowe 
zrealizowanie zadań wymienionych w § 3 niniejszego zarządzenia , z których trzy  
zasady muszą zostać zrealizowane do 01 września 2005 r. a pozostałe do 30 listopada 
2005r.   

§ 5 
 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy. 
 

§  6 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Wójt Gminy 
Krystyna Helbin 

 
 


