
  

 
 

 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

z dnia 12 czerwca 2013r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia badania jakości stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji 

administracyjnych  w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 

 

         

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 

poz. 594) zarządza się, 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, w Urzędzie Miejskim w Książu 

Wlkp. przeprowadza się badanie jakości stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji 

administracyjnych. 

 

§ 2. 1.Badanie, o którym mowa w § 1 obejmuje analizę zarządzeń oraz wydawanych w Urzędzie 

Miejskim w Książu Wlkp. decyzji administracyjnych, zwanych dalej decyzjami, pod względem  

zgodności z zasadami techniki prawodawczej oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie 

i odbywa się na podstawie próby losowej dobieranej następująco: 

1) dla zarządzeń Burmistrza Książa Wlkp. analizie poddawane jest 10% zarządzeń wydanych  

w roku kalendarzowym poprzedzającym badanie,  

2) dla decyzji administracyjnych: 

a)  analizie poddawane jest 10 decyzji dla każdego rodzaju spraw (dla każdej  

z Kart Usług Publicznych) wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym badanie, 

b) jeżeli w danej sprawie wydanych zostało mniej niż 10 decyzji, analizie podlegają wszystkie.  

2.Analiza, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy decyzji wydawanych w sprawach określenia 

wymiaru podatku, dla których wzór decyzji wprowadzany do systemu zatwierdzany jest każdorazowo 

na początku roku. 

3.Analizę jakościową zarządzeń prowadzi Inspektor ds. organizacyjnych, sekretariatu. Analizę 

jakościową decyzji prowadzi bezpośredni przełożony pracownika odpowiedzialnego merytorycznie  

za realizację spraw  lub osoba upoważniona przez przełożonego. 

4.Analizę jakościową zarządzeń i decyzji prowadzi się przy użyciu formularzy oceny, których 

wzory stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, odpowiednio dla każdego rodzaju 

dokumentu. Formularze oceny mogą być uzupełnianie elektronicznie. 

5. Badanie jakościowe stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji przeprowadzane jest nie  

rzadziej niż raz na 2 lata. 

§ 3. 1. Analizę jakościową zarządzeń i decyzji prowadzi się w drugim kwartale roku. 

2. Wyniki analizy należy przekazać Sekretarzowi Gminy najpóźniej do dnia 31 lipca danego  

roku kalendarzowego. 

§ 4. Analizy wyników dokonuje Sekretarz Gminy lub osoba przez niego wyznaczona w ciągu  

30 dni od daty otrzymania kompletu danych z całego Urzędu. 

§ 5. Wyniki analizy są podstawą do planowania, w ramach Kontroli Zarządczej, ewentualnych 

działań naprawczych lub doskonalących na kolejny rok. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


