Zarządzenie Nr 46/09
Starosty Pułtuskiego
z dnia 15.10.2009r.
w sprawie używania pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym.
Działając na podstawie art. 16c ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach,
hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (j.t. Dz.U. z 2005r.
Nr 235, poz. 2000 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5, § 13 pkt 2 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. Nr 74,
poz. 316 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.
1. W Starostwie Powiatowym w Pułtusku zwanym dalej Starostwem używa się
następujących pieczęci urzędowych:
1/ metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, zawierająca pośrodku
wizerunek orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku napis:
STAROSTA PUŁTUSKI.
2/ metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, zwierająca pośrodku
wizerunek orła, ustalony jako godło Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku napis:
STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU.
3/ metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 20 mm, zwierająca pośrodku
wizerunek orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku pieczęci
tłoczony jest napis STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU.
§ 2.
1. Pieczęcie urzędowe, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 umieszcza się na
dokumentach szczególnej wagi, przygotowywanych w Starostwie.
2. Wykaz dokumentów, na których umieszcza się pieczęcie urzędowe określone
w § 1 pkt 1 i 2 zawiera załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
3. Wykaz dokumentów, na których umieszcza się pieczęć urzędową, o której mowa
w § 1 pkt 3 zawiera załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.
1. W przypadku, gdy decyzję administracyjną lub inny dokument wymieniony w § 2
ust. 2 podpisuje Starosta, w lewym górnym rogu używa się pieczęci nagłówkowej
“Starosta Pułtuski”.
2. W przypadku, gdy decyzję administracyjną lub inny dokument wymieniony w § 2
ust. 2 podpisuje osoba upoważniona do tej czynności przez Starostę, pieczątką
“nagłówkową” jest pieczątka “Starostwo Powiatowe w Pułtusku”.
§ 4.
Pieczęcie urzędowe i pieczątki należy przechowywać w sposób, który zabezpiecza
dostęp do nich osób nieupoważnionych.
§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA
/-/ Andrzej Dolecki

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 46/09
Starosty Pułtuskiego
z dnia 15.10.2009r.

Wykaz dokumentów Starostwa Powiatowego w Pułtusku, na których umieszcza
się pieczęcie urzędowe.
2. Pieczęć z napisem STAROSTWO POWIATOWE w Pułtusku o średnicy 36 mm.
3. Pieczęć z napisem STAROSTA PUŁTUSKI o średnicy 36 mm.

4. Decyzje administracyjne (dot. indywidualnych spraw).
5. Postanowienia.
6. Zaświadczenia.
7. Zezwolenia.
8. Koncesje.
9. Pozwolenia wodno – prawne.
10.Tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu prowadzenia
postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.
11.Wezwania do wykonania zadań w ramach systemu bezpieczeństwa powiatu, zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej i systemu obronności.
12.Decyzje Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych dotyczących wydania
lub odmowy poświadczenia bezpieczeństwa.
13.Uchwały Rady Powiatu w Pułtusku przekazywane do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
14.Akty Nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

15.Decyzje o wpisie do ewidencji klubów sportowych.
16.Decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
17.Decyzje o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
18.Decyzje o zmniejszeniu i umorzeniu opłaty za wyżywienie wychowanków SOSW.
19.Licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.
20.Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
21.Licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
22.Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
23.Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
24.Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.
25.Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym.
26.Wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym.
27.Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym.
28.Wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym.
29.Zaświadczenia stwierdzające własność Skarbu Państwa dot. gruntów zajętych pod drogi.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 46/09
Starosty Pułtuskiego
z dnia 15.10.2009r.

Wykaz dokumentów Starostwa Powiatowego w Pułtusku, na których umieszcza
się pieczęć z napisem STAROSTWO POWIATOWE w Pułtusku
o średnicy 20 mm.

3. Blankiety pokwitowań w kwitariuszach przychodowych dotyczących przyjmowania:
opłat komunikacyjnych,
opłat ewidencyjnych,
opłat geodezyjnych (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów),
opłat za meliorację gruntów,
opłat za dzienniki budowy,
opłat za karty wędkarskie,
opłat skarbowych.
2. Karty wędkarskie.
3. Legitymacje Strażników Społecznej Straży Rybackiej.
4. Rejestracje łodzi do amatorskiego połowu ryb.
5. Dowody rejestracyjne pojazdów.
6. Międzynarodowe prawa jazdy.
7. Legitymacje instruktorów nauki jazdy.
8. Pozwolenia do kierowania tramwajem.

