
 

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

z dnia 01 marca 2013 r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, publikacji i nadzorowania 

aktualności Kart Usług Publicznych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 § 1. W ramach realizacji Projektu pn. Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie 

systemowego podejścia do zarządzania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się „Procedurę opracowania, publikacji  

i nadzorowania aktualności Kart Usług Publicznych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.”, 

zwaną dalej procedurą, której celem jest zapewnienie zawsze aktualnej oraz szybkiej informacji  

o usługach publicznych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 

 

 § 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1) Karcie – należy przez to rozumieć Kartę Usług Publicznych w Urzędzie Miejskim  

w Książu Wlkp. wraz z załącznikami w formie wzorów formularzy 

2) Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę lub organizację zainteresowaną 

załatwieniem sprawy własnej lub na rzecz osób trzecich, 

3) Kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Kierownika Referatu 

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie, 

4) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Książ Wlkp., 

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Książu Wlkp. 

 

 § 3. Procedura opracowania i publikacji Kart Usług Publicznych obejmuje: 

1) zainicjowanie przez Kierownika danej komórki organizacyjnej utworzenia Karty  

dla powtarzalnej, załatwianej w Urzędzie usługi publicznej realizowanej w podległej 

komórce organizacyjnej, 

2) opracowanie przez pracownika, w zakresie czynności którego leży prowadzenie danej 

sprawy, a w przypadku, gdy sprawy prowadzone są przez kilku pracowników, 

wskazanego przez Kierownika komórki organizacyjnej pracownika odpowiedzialnego  

za opracowanie, Karty zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego 

zarządzenia,  

3) opracowanie przez pracownika, w zakresie czynności którego leży prowadzenie danej 

sprawy, a w przypadku, gdy sprawy prowadzone są przez kilku pracowników, 

wskazanego przez Kierownika komórki organizacyjnej pracownika odpowiedzialnego  

za opracowanie,  wzorów formularzy będących integralną częścią Karty, których celem 

jest ułatwienie i skrócenie czasu sporządzenia formularza przez Klientów Urzędu  

oraz ułatwienie pracy pracownikom merytorycznym, 

4) sprawdzenie i zatwierdzenie Karty przez Kierownika komórki organizacyjnej,  

a w przypadku samodzielnego stanowiska pracy – przez Sekretarza, 

5) podpisanie przez pracownika odpowiedzialnego za opracowanie Karty i Kierownika 

komórki organizacyjnej opracowanej Karty,  

6) przekazanie przez pracownika wersji papierowej i wersji elektronicznej Karty 

Sekretarzowi, 

7) nadanie przez Sekretarza kolejnego numeru Karty, zgodnie z prowadzonym przez niego 

zbiorem papierowych wersji Karty, 



 

 

8) przekazanie przez Sekretarza wersji elektronicznej Karty Informatykowi, celem jej 

wprowadzenia do zakładki Poradnik Klienta Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, 

oraz do wewnętrznej sieci Urzędu z jednoczesnym obowiązkiem usunięcia wszystkich 

starszych, nieaktualnych wersji Karty.     

 

 § 4. Procedura nadzorowania aktualności Kart Usług Publicznych w Urzędzie obejmuje: 

1) bieżące informowanie przez pracownika odpowiedzialnego za opracowanie Karty 

o konieczności aktualizacji Karty; aktualizację Karty sporządza się w formie nowej Karty, 

zgodnie z procedurą opisaną w § 3 zarządzenia, 

2) nadzorowanie przez Kierownika komórki organizacyjnej aktualności Kart dla spraw 

realizowanych w podległej komórce organizacyjnej, 

3) przynajmniej raz w roku dokonanie przez Kierownika komórki organizacyjnej przeglądu 

aktualności Kart obowiązujących w podległej komórce organizacyjnej i przekazanie 

Informacji o wyniku przeprowadzonego przeglądu Sekretarzowi. 

 

§ 5.  Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta 

 i w wewnętrznej sieci Urzędu mogą znajdować się tylko aktualne Karty wraz z załącznikami 

(wzorami formularzy). Zasada ta dotyczy także wersji papierowych (wydruków) Kart, 

dostępnych na stanowiskach pracy. 

 

§ 6. 1. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z opracowanego i udostępnionego przez 

Urząd wzoru formularza do Karty, za wyjątkiem sytuacji, gdy stosowanie tego wzoru wynika 

z przepisów prawa. 

2. W przypadku niekorzystania przez Klienta z opracowanego i udostępnionego przez 

Urząd wzoru formularza do Karty, należy powiadomić Klienta, jakie dane muszą być zawarte 

w składanym przez niego formularzu. 

 

  § 7. Wykonanie niniejszego zarządzania powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp.  

 

     §  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


