
 
ZARZĄDZENIE  Nr 22/2005 

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 2 czerwca  2005 r. 

 
w sprawie  wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie 

Gminy w Polskiej Cerekwi i procedury jego aktualizacji. 
 
 
 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadzam Katalog usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, 
zawierający zestaw kart, wzory wniosków i formularzy dotyczących usług świadczonych 
dla interesantów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

1.Karty usług wraz z wzorami wniosków i formularzy znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.polskacerekiew.pl oraz w wersji drukowanej w  
punkcie informacji dla klienta znajdującym się w pokoju nr 17 na I piętrze a takŜe na 
poszczególnych stanowiskach pracy. 
2.Wzór kart usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
 

Procedurę aktualizacji Katalogu usług, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 4 

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
  
                                                                                        

 
Wójt Gminy 

Krystyna Helbin 
 
 



załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy 
z dnia 02.06.2005r. 

URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 077/ 4875150 
e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl. 
 
miejsce na tytuł usługi 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :  

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – samodzielne stanowisko pracy ds. 
...................................................... 

2. Parter, I-sze piętro, II – pietro 
3. Pokój nr 
4. Telefon /077/ ......................... wew. ............. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY :  

1. Wniosek. Formularz do pobrania w pokoju nr ....... lub w punkcie informacji dla klienta – 
pokój nr 17 

2. 
3. 
  

OPŁATY :  
 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 

ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY: 
Decyzję,  moŜna odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w pokoju nr ..... lub zostanie 
wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z kodeksem 
postępowania administracyjnego 
 

UWAGI : 
PODSTAWA PRAWNA : 
 
1. 
 
OPRACOWAŁ:                                                          SPRAWDZIŁ:                                 ZATWIERDZIŁ : 
 
........................................                                   ..............................................                   .................................... 
data i podpis                                                                data i podpis                                         data i podpis 
 
 
Karta nr ..../..... 
 
 



         
                                                                                           Załącznik nr 3 

                                                             do zarz ądzenia nr 22/2005                                        
                                                                               Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi  

                                                    z   2 czerwca 2005 r. 
 
 

PROCEDURA AKTUALIZACJI KATALOGU USŁUG ŚWIADCZONYCH  
W URZĘDZIE GMINY W POLSKIEJ CEREKWI 

 
 

I. Ogólne informacje 
1. Katalog usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi , zwany dalej 
Katalogiem, jest zbiorem kart z opisem usług świadczonych interesantom w Urzędzie 
Gminy oraz wzorami wniosków i formularzy niezbędnych do realizacji niektórych spraw 
administracyjnych. 
2. Wprowadzenie niniejszej procedury okresowej aktualizacji kart Katalogu ma na celu 
monitorowanie przepisów prawa oraz innych danych zawartych w karcie usługi oraz 
uzupełnianie Katalogu o karty usług dotychczas nie ujętych w Katalogu. 
3. Nadzór nad procesem aktualizacji Katalogu sprawuje Sekretarz Gminy. 
 

 
II. Standaryzacja karty 
1. Karta usługi winna zawierać w szczególności następujące informacje: 
a) nazwę usługi i nazwę stanowiska realizującego daną usługę wraz z numerem pokoju, 
telefonu, adresem e-mail , 
b) wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy, z wyszczególnieniem jej 
udostępnienia- pracownikowi Urzędu (do wglądu, do złoŜenia, moŜliwość złoŜenia 
kserokopii itd.), 
c) wysokość opłat skarbowych i innych, 
d) czas załatwienia sprawy, 
e) informacje o sposobie odwołania, 
g) podstawa prawna z  określeniem artykułów przywołanego przepisu. 
2. Karta po opracowaniu jest sygnowana podpisem – opracowującego, sprawdzającego 
oraz zatwierdzającego zwanych dalej osobami odpowiedzialnymi. Podpis jest 
równoznaczny z akceptacją karty pod względem merytorycznym. 
3. Za przygotowanie kart odpowiadają pracownicy na poszczególnych samodzielnych 
stanowiskach pracy. 
4. Wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
                                                               
III. Aktualizacja Katalogu 
1. Aktualizacja kart usług jest przeprowadzana corocznie, do końca czwartego kwartału, 
z zastrzeŜeniem rozdziału  VII punkt 1 i 2. 
2. Do końca września kaŜdego roku osoby odpowiedzialne przedstawiają Sekretarzowi 
Gminy krótki raport o stanie aktualności kart dotyczących usług realizowanych na  



samodzielnych stanowiskach pracy oraz o objęciu Katalogiem wszystkich usług 
świadczonych w komórce organizacyjnej. 
 
3. Jeśli zmian wymagają małe fragmenty kart, naleŜy zaznaczyć to w raporcie, jeśli 
zmiany dotyczą znacznej części karty, naleŜy przedłoŜyć wraz z raportem wzór 
zaktualizowanej  karty z wyszczególnieniem zapisów, których dotyczą zmiany. 
 
 
IV. Aktualizacja kart usług w wersji elektronicznej  
1. Katalog usług oraz pojedyncze karty usług wraz z wzorami wniosków są dostępne na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pod adresem 
www.polskacerekiew.pl . 
2.Aktualizacja kart w internecie odbywa się  (do 10 dni roboczych), z zachowaniem 
procedury określonej w rozdziale 7 ust. 1 i 2. 
 
 
V. Udost ępnienie kart usług interesantom  
1. Interesanci o istnieniu katalogu i jego roli będą informowani na wszelkie moŜliwe 
sposoby. 
2. Karty usług są do pobrania przez zainteresowane strony w punkcie informacji dla 
klienta i na poszczególnych stanowiskach pracy. 
3. Istnieje moŜliwość przekazania wybranych kart usług bądź całego Katalogu 
 w następujący sposób: 
a) przez powielenie, 
b) przez wydrukowanie, 
c) przez zgranie na nośniki elektroniczne (dyskietka, płyta CD), 
d) przez wysłanie pocztą elektroniczną, 

 
VI. Ocena działa ń 
1. Interesanci mają moŜliwość oceny Katalogu poprzez ankietę dostępną na wszystkich  
stanowiskach pracy , na stronie internetowej Urzędu (www.polskacerekiew.pl), poprzez 
pocztę elektroniczną oraz informacje ustne. 
2. Na podstawie tych ocen działań kontrolnych i oceniających dokonuje Sekretarz 
Gminy. 
 

 
VII. Uwagi szczególne 
1. W przypadku zmiany przepisów wpływających znacząco na treść karty usług, osoby 
odpowiedzialne, z własnej inicjatywy przedstawiają Sekretarzowi Gminy zaktualizowaną 
kartę w okresie do 1 miesiąca od wejścia w Ŝycie zmiany. 
2. W przypadku wprowadzenia nowych usług świadczonych z istotną częstotliwością, 
osoby odpowiedzialne przedstawiają wzór karty w ciągu 1 miesiąca od wprowadzenia 
usługi.  
 
 
 
 



 


