
 
Zarządzenie Nr 24/2005 

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 10 czerwca 2005 r. 

 
w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania 
wewnętrznego Urzędu Gminy w Polskiej  Cerekwi.   
 
Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./  zarządzam , co następuje : 
 

§ 1 
 
  Wprowadzam obowiązek aktualizacji tablic informacyjnych, wywieszek przy drzwiach 
do poszczególnych pokoi oraz tablic ogłoszeniowych w Urzędzie Gminy w Polskiej 
Cerekwi. 

§ 2 
 
Ustalam regulamin procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania 
wewnętrznego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§  3 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Wójt Gminy 
Krystyna Helbin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

do zarządzenia Wójta Gminy 
Nr 24/2005 z dnia 10.06.2005r. 

 
 
 
R E G U L A M I N 
procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego  
Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi 
 
 
I. TABLICE INFORMACYJNE 
 
Główna tablica informacyjna znajdująca się obok wejścia na parterze budynku oraz 
wywieszki przy drzwiach  do poszczególnych pokoi znajdujące się na parterze, 
pierwszym i drugim piętrze budynku musza zawierać zapisy aktualne, zgodne ze 
strukturą organizacyjną urzędu gminy określoną w regulaminie organizacyjnym urzędu 
gminy. 
Aktualizacja tablic informacyjnych i wywieszek przy drzwiach do poszczególnych pokoi 
dokonywana jest w razie zmian nazw jednostek organizacyjnych urzędu, zakresów 
załatwianych spraw, stanowisk pracowników, zmiany obsady pracowniczej. 
Aktualizacji tablic i wywieszek , o których mowa w pkt.2 dokonuje inspektor ds. kadr. 
Zmiany aktualizacyjne dokonywane są niezwłocznie, nie dłuŜej niŜ do 3 dni po 
zaistnieniu przyczyny zmiany. 
 
 
II. TABLICE OGŁOSZENIOWE 
 
Tablice ogłoszeniowe w urzędzie umieszczone są : 
a/ na zewnątrz budynku 
b/ na parterze budynku 
c/ na pierwszym piętrze 
 
Tablice są odpowiednio oznakowane i przypisane do poszczególnych stanowisk pracy. 
Zobowiązuje się wszystkich  pracowników urzędu korzystających z tablic 
ogłoszeniowych do umieszczania na wywieszanych informacjach adnotacji o treści : „ 
wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ...................” 
„ zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ...............................” 
Inspektor ds. organizacyjnych dokonuje bieŜącej kontroli tablic ogłoszeniowych czy na 
tablicach są umieszczone tylko aktualne komunikaty. 
 
 
III. UTRZYMANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, OGŁOSZENIOWY CH I WYWIESZEK 
 
Tablice informacyjne, wywieszki przy drzwiach  oraz tablice ogłoszeniowe utrzymywane 
są w czystości i dobrym stanie technicznym. 



Zobowiązuje się sprzątaczkę do bieŜącego utrzymywania w czystości i dobrym stanie 
technicznym wszystkich tablic i wywieszek. 
  
 
IV. NADZÓR 
 
Raz na kwartał dokonuje się kontroli tablic pod katem ich aktualności, czystości oraz 
stanu technicznego. 
Kontroli dokonuje sekretarz gminy. 
Z kontroli sporządzana jest notatka zawierająca uwagi i zalecenia pokontrolne. 
Stwierdzone w trakcie kontroli niedociągnięcia i uchybienia usuwane są niezwłocznie 
przez wyznaczonych pracowników. 
 
 
 


