
ZARZĄDZENIE NR 7/08
STAROSTY PUŁTUSKIEGO
Z DNIA 29 stycznia 2008

zmieniające zarządzenie Nr 30/07 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lipca 2007r. 
w sprawie: określania zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania
dokumentów, pism i decyzji

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(DzU. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
grudnia 1998 r.  sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (DzU. Nr 16,
poz.  1074  ze  zm)  oraz  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  
w  Pułtusku  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  VIII/72/07  Rady  Powiatu  
w  Pułtusku  z  dnia  9  lipca  2007  r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku zarządzam, co następuje:

§1.

1. Paragraf 2 ust 1 pkt 2 otrzymuje § brzmienie 
pkt 2) Skarbnik podpisuje:
a) dokumenty stanowiące odpowiedzi na pisma adresowane do Skarbnika,
b) sprawozdania finansowe i sprawozdania budżetowe, analizy, materiały dotyczące
budżetu i gospodarki finansowej powiatu,
c) pisma do dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i dyrektorów wydziałów
Starostwa w zakresie określonym w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (DzU. Nr 249, poz. 2104 ze  zm),
d) pisma, plany finansowe, wnioski o środki, rozliczenia środków finansowych i inne,
materiały do instytucji  zewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej i  budżetu
powiatu, 
e) dyspozycje środkami pieniężnym,
f) w formie kontrasygnaty – dokumenty, o których mowa w art. 194 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU. Nr 249, poz. 2104 ze zm)
oraz art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(j.t. DzU. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
g) inne – wynikające z zakresu kompetencji Skarbnika i przepisów prawa.
2.W §2 ust 1 pkt 3 dostaje się literę “f” w brzmieniu:
f) zaświadczenia wynikające z zakresu zadań wydziału.



§2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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