
ZARZĄDZENIE NR 4/2014
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formie XML oraz tekstów 
jednolitych aktów normatywnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z późn. 
zm). zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się obowiązek tworzenia aktów prawnych takich jak: uchwały rady gminy, zarządzenia wójta 
gminy oraz załączniki do powyższych aktów w formacie XML, wykorzystując program Edytor Aktów Prawnych 
XML- Legislator. 

2. Akt prawny powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

§ 2. Odpowiedzialnymi za tworzenie aktów prawnych wymienionych w § 1 są kierownicy referatów, 
pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych. 

§ 3. 1. Procedura tworzenia uchwał: 

1) projekty uchwał są parafowane przez przygotowujących je pracowników właściwych referatów lub jednostek 
organizacyjnych. 

2) kierownik referatu, w którym przygotowane są projekty aktów przedstawia je do zaopiniowania: 

a) skarbnikowi – jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe, 

b) sekretarzowi – jeżeli treść aktu dotyczy problematyki organizacyjnej, 

c) radcy prawnemu, 

d) kierownikom innych referatów i stanowisk pracy – jeżeli zamierzona regulacja obejmuje problematykę 
dotyczącą zakresu rzeczowego tych referatów lub stanowisk.

3) uzasadnienie projektu winno wskazać skutki finansowe, cel opracowania aktu (opis stanu faktycznego 
i zamierzony efekt wprowadzenia go w życie) oraz inne możliwości uregulowania jego przedmiotu 
z argumentacją za dokonanym w projekcie wyborem. 

4) obsługa prawna urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz 
wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia, a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną 
i formę prawną w porozumieniu z twórcą projektu. 

5) gotowy projekt uchwały należy przekazać do Biura Rady drogą elektroniczną, jak również w formie 
papierowej (wszelkie wydruki winne być wykonywane za pomocą Edytora Aktów Prawnych XML- Legislator 
wraz z uzasadnieniem i z pieczęcią radcy prawnego). 

6) Biuro Rady przekazuje projekty aktów prawnych pod obrady komisji i sesji. 

7) w przypadku konieczności wniesienia poprawek, projekt aktu zwraca się do autora dokumentu. Poprawiony 
projekt aktu ponownie odsyła się do Biura Rady. 

8) po uchwaleniu aktu prawnego Biuro Rady nadaje kolejny numer i zmienia status aktu na uchwalony. W aktach 
prawnych posiadających załączniki binarne pracownik merytoryczny nanosi numer aktu i jak najszybciej 
odsyła do Biura Rady, nie później niż w pierwszym dniu po sesji. 

9) akt prawny zostaje podpisany przez osoby do tego uprawnione w pierwszej kolejności elektronicznie 
a następnie własnoręcznie. 

§ 4. 1. Procedura tworzenia zarządzeń: 

1) projekty zarządzeń są parafowane przez przygotowujących je pracowników właściwych referatów lub 
jednostek organizacyjnych. 

2) kierownik referatu, w którym przygotowane są projekty aktów przedstawia je do zaopiniowania: 
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a) skarbnikowi – jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe, 

b) sekretarzowi – jeżeli treść aktu dotyczy problematyki organizacyjnej, 

c) radcy prawnemu urzędu, 

d) kierownikom innych referatów i stanowisk pracy – jeżeli zamierzona regulacja obejmuje problematykę 
dotyczącą zakresu rzeczowego tych referatów lub stanowisk, 

e) wójtowi.

3) Obsługa prawna urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz 
wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia, a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną 
i formę prawną w porozumieniu z twórcą projektu.

2. Zarządzenia podpisane przez Wójta przekazuje się w formie papierowej sekretarzowi oraz w formie 
elektronicznej informatykowi celem zamieszczenia na stronie BIP.

§ 5. Akty prawne po ich podjęciu kierowane są do właściwego stanowiska pracy. 

§ 6. 1. Zobowiązuje się kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach do 
monitorowania kwestii przygotowania i składania tekstów jednolitych uchwał Rady Gminy publikowanych 
w Dz. U. Woj. Śl. zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu tekstów jednolitych aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) który wprowadza obowiązek 
ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Tekst jednolity aktu 
normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące formy i sposobu redagowania tekstu jednolitego zawarte zostały w Dziale III 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz. U. Nr 100, poz. 908). 

2. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach przy tworzeniu projektów uchwał 
kierują się wymaganiami technicznymi określonymi szczegółowo w przepisach. Ramy techniczne aktów prawnych 
przekazanych do ogłaszania jak i publikowania dzienników urzędowych zostały określone dwoma 
rozporządzeniami wykonawczymi: 

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych 
wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników 
danych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699), 

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego 
winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej 
Polskiej „ Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika 
urzędowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 214, poz. 1269).

§ 7. Wytyczne dotyczące tworzenia aktów prawnych przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki 
w Katowicach stanowią załącznik Nr 1.do zarządzenia. 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Id: 881F8B15-F4C7-4765-983E-87AC419A5C31. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 17 stycznia 2014 r. 

Wytyczne dotyczących tworzenia aktów prawnych. 

Dokumenty elektroniczne podlegające ogłoszeniu sporządza się w formie XML w postaci tekstu 
strukturalnego, z zachowaniem wymogów określonych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci 
elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( Dz. U. z 2011 r. 
Nr 289, poz. 1699), przy użyciu dedykowanego edytora aktów prawnych XML. 

Z treści §5 rozporządzenia wynika, że załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu, z technicznego 
punktu widzenia, mogą być przygotowane na dwa sposoby: 

- jako załączniki utworzone bezpośrednio w dedykowanym edytorze aktów prawnych XML, 

- jako załączniki binarne – tylko i wyłącznie w postaci przeszukiwanego pliku PDF, w formie A4, w wizualizacji 
pionowej, z zachowaniem zasad dotyczących formatowania tekstu i nagłówka załącznika, określonych 
w załączniku Nr 1 do rozporządzenia tj: 

a) załącznik musi mieć ustawiony margines górny co najmniej 25 mm ( 17,5 mm, jako wymóg wynikający 
z rozporządzenia + 7,5 mm na winietę dziennika), 

b) w nagłówku załącznika nie można umieszczać żadnych informacji, 

c) w stopce załącznika również nie mogą znajdować się żadne informacje, w szczególności numery stron, gdyż 
wówczas nie będą zgadzały się z numerami stron publikowanej pozycji w dzienniku, 

d) marginesy boczne załącznika muszą być ustawione na 18 mm, 

e) czcionka: Times New Roma 11 pkt, 

f) w prawym górnym rogu pierwszej strony załącznika należy zamieścić standardową informację o numerze 
załącznika, formie prawnej, numerze aktu, organie dotyczącym oraz dacie aktu. 

Rozwiązaniem rekomendowanym jest przekazywanie załączników w postaci plików XML (tworzonych 
bezpośrednio w dedykowanym edytorze aktów prawnych XML.

Biorąc pod uwagę specyfikę i szczególny charakter niektórych rodzajów załączników, 
w przypadku, gdy prawidłowe ich sporządzanie w standardowo wymaganym formacie A-4 nie jest możliwe, 
zgodnie z dyspozycją zawartą w §5 ust. 2 rozporządzenia dopuszcza się, aby załączniki do następujących 
aktów prawnych: 

- budżet, 

- sprawozdanie z wykonania budżetu, 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

- oraz innych aktów prawnych, których specyfika wymusza zwiększenie formatu pliku, 

były przekazywane do publikacji maksymalnie w formacie A3 w orientacji pionowej (czyli 
zastosowanie orientacji poziomej dla A4). 

W tytule aktów prawnych publikowanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym, podobnie jak 
i aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw nie umieszcza się znaków interpunkcyjnych ( np. 
„dwukropka” po słowie „w sprawie” czy też kropki na końcu aktu prawnego). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

- poprawną pisownię m2, m3 oraz stopni( np. 15o), 
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- poprawne wykorzystanie dostępnych jednostek redakcyjnych w edytorze, 

- zgodność numeru załącznika binarnego z faktycznie podłączonym załącznikiem.
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