Zał cznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urz du Miasta w K trzynie
Nr 15/07 z dnia 16.01/07

ZASADY APROPBATY
I PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§1
1. Do podpisu Burmistrza zastrze one s :
1) zarz dzenia oraz pisma okólne,
2) uzasadnienia projektów uchwał oraz wyst pienia kierowane do Rady
Miejskiej,
3) odpowiedzi na wyst pienia Najwy szej Izby Kontroli i Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
4) pisma kierowane do prokuratora w sprawie udziału w post powaniu
administracyjnym,
5) decyzje w sprawach kadrowych,
6) korespondencja kierowana do wojewodów, urz dów pa stwowych,
marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów,
7) odpowiedzi na skargi , wnioski i listy ,
8) odpowiedzi na interpelacje radnych,
9) listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,
10) decyzje administracyjne w zakresie nie scedowanym na Zast pc
Burmistrza, sekretarza lub innych pracowników urz du,
11) zastrze one przez Burmistrza do podpisu.
2. Burmistrz mo e upowa ni

zast pc

Burmistrza do podpisywania pism

i dokumentów wyszczególnionych w ust.1 w wypadku jego nieobecno ci lub
niemo no ci sprawowania funkcji przez Burmistrza.

§2
1. Zast pca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik podpisuj

pisma i dokumenty

w ramach udzielonych im upowa nie przez Burmistrza, oraz w ramach

dokonanego podziału zada

pomi dzy Burmistrzem, Zast pc

Burmistrza,

Sekretarzem i Skarbnikiem.
2. Zast pca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik wydaj

w imieniu burmistrza

w granicach udzielonych im uprawnie decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.

§3
1. Naczelnicy

wydziałów

oraz

kierownicy

komórek

organizacyjnych

i samodzielne stanowiska Urz du podpisuj ;
1) pisma w sprawach nie zastrze onych dla Burmistrza, Zast pcy
Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, nale

ce do zakresu działania

wydziału, referatu lub samodzielnego stanowiska,
2) dokumenty

w

sprawach

dotycz cych

organizacji

podległego im wydziału, referatu oraz zada

wewn trznej

dla poszczególnych

stanowisk,
3) naczelnicy oraz kierownicy komórek organizacyjnych oraz sprawuj cy
samodzielne stanowisko w urz dzie wydaj
granicach

udzielonego

w imieniu Burmistrza w

upowa nienia

decyzje

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4)naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych Urz du
opiniuj wnioski urlopowe podległych pracowników.

§ 4
Osoby opracowuj ce pisma parafuj je swoim podpisem umieszczonym na kopii pod
tekstem z lewej strony.

