
ZARZJ\DZENlE NR 14/2020 

WOJTA GMlNY SOCHOCIN 

z dnia 5 marca 2020 r. 

zmieniaj2tce Zarz:tdzenie Nr 7/2019 Wojta Gminy Sochocin w sprawie wskazsoia systemu 
w)'konywania czynnosci kaocelaryjoych oraz zasad tworzeoia post~powaoia 

z dokumeotacj1t w ll rz~dzie Gminy Sochocin 

Na podst.:'lwie art. 33 ust. I i 3 ustawy z drua 8 marca I 990r 0 sarnornj.dzie gminnym. (Oz. U. 
20 19 r. poz. 1040 ze zm.) oraz § 39 ust. : rozpor~dzenja Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 
2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej.,iednol itych rzeczowych v..rykazov.. akt oraz w sprawie 
organizacji i zakresu dzia1ania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14. poz. 67 z pOZ.ZITI.) 
za~dza si~. co nast~puje: 

§ 1. W zaJ,!czniku do Zarz'ldzenia Nr 7/2019 W6jta Gminy Sochocin w sprawie wskazania 
Syslemu wykonyvyania czynnosci kancelar~jnych oraz zasad tworzenia i post~owania 
z dokumentacj'l v.. Urz~dzie Gminy Sochocin 
§ 12. 1 otrL)'lluje nast~puj,!ce brzmienie: 
.. § 12.1 w kom6rkach organizacyjnych urzctdu. 0 kt6rych mowa v. § 2 ust.2 wytycznych 
prowadzone S,! n punkt) kancelaryjne dla przesylek wplywaj,!cych bezposrednio do tych 
kom6rek \V zakresie nastypuj~c)ch spraw zgodni~ zjednoJitym rzeczowym wykazem akt: 
1) w Wydziale Administracji i Edukacji: 
a) 446' - .. przyznawanie zasilk6w szkolnych uczniom" - wnioski 
b) 4462- .. przyznawanie stypendi6w szkolnych uczniom" - vmioski 
c) 4453-,. dotinansowarue koszt6w ksztakenia mlodocianych" - \\l1ioski pracodawcow: 
2) w Wydziale Finans6w i Bud:ietu : 
a) 3140- .. zaSwiadczenia v.. sprawach podatkowych"- podania 
b) 3153- .. Dotacje" - wnioski w sprav..-ach zwrotu podatku akcyzowego Wydz iale Finansow 
i BudZetu: 
3) v.. Wydziale Rozwoju_lnfrastruktury i Ochron) Srodowiska: 

3 137- .. oplata administracyjna" - dekJaracje w sprawie opbt za srnjeci: 
4) w Urzydzie StrulU Cywilnego w zakresie prowadzertia spraw wynikaj<Jcych z reguiaminu 
organizac)jnego UTZydu i przepis6w: 
5) na samodzielnym stanO\\ isku do spraw dzialalnosci gospodarc7ej i \vspolnot gruntowych: 
a) 7330- .. \\;ykony\\anie zadan z zakresu ObSfUgi ewiJencji dzialalnosci gospodarczej"
wnloski. 
b) 7340-.. zezwolenia na sprzedaZ alkoholu"- v.nioski. 
c) 8141- .. dodatkov..e zadania podejrnowane w ramach profilaktyki alkoholowej" - \vnioski. 
d) 5321-.. p05wiadczeniu wtusnorycznosci podpisu" - v..ruoski ." 

§ 2. Wykonanie zaTZC)dzen ia pov.i erza sit; Kierownikowi WydziaJu Organizacyjnego. 



§ 3. Zarz.:ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

SporZ4d2i~: SprawdziJ pod wzg.l~dem 
formaJno - prawnym 

data: 

podpis: 

I 


