
ZARZi\DZENIE Nr 64/2015 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 18 wrzesnia 2015 r. 

w sprawie zmiany Zarz~dzenia Nr 23/2014 Wojta Gminy Sochocin z dnia 
17 marca 2014 roku w sprawie wzorow tablic urz~dowych i wzorow oraz 
zasad post~powania z piecz~ciami urz~dowymi i piecz~tkami stosowanymi 
w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Na 	podstawie art. 30 ust.1 oraz art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz~dzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w zwi~u z art. 3 ust.1a ustawy 
z dnia 31 stycznia 1980 roku 0 godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
pieczyciach paiistwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.) w zwi~u 
z rozpor~dzeniem Rady Ministr6w z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczyci 
urzydowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316 ze zm.) zarz~dza siy co, nastypuje: 

§1. 1 Wprowadzam nastypuj~ce zmiany do zarz~dzenia Nr 2312014 W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wzor6w tablic urzydowych i wzor6w oraz zasad 

postypowania z pieczyciami urzydowymi i piecz~tkami stosowanymi w Urzydzie Gminy 
Sochocin 

1) 	 §7.1 otrzymuje brzmienie: Zam6wienie pieczyci urzydowych i piecz~tek nastypuje na 
pisemny uzasadniony wniosek kierownika kom6rki organizacyjnej zlozony do 
Kierownika Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych, kt6ry dokonuje 
analizy wniosku pod k~tem celowosci zam6wienia. 

2) 	 §13. otrzymuje brzmienie: W przypadku zuZycia, uszkodzenia lub dezaktualizacji 

piecz~tki nalezy j~ przekazac pracownikowi prowad~cemu centralny rejestr 
wykonanych pieczyci i piec~tek wraz z formularzem zgloszenia likwidacji, kt6rego 
wz6r stanowi zal~cznik nr 6 do zarz~dzenia. 

3) 	 §15. Otrzymuje brzmienie: Kierownik Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw 

Organizacyjnych dokonuje analizy potrzeb likwidacji piecz~tek w miesi~cu grudniu 
kazdego roku. 

4) 	 §18.0trzymuje brzmienie: Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Kierownikowi 
Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych. 

§2. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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