
ZARZĄDZENIE NR W.120.2.2015
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy 
w Przesmykach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 
zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) oraz Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz. U. 2011 r., Nr 14, poz. 67, zm. Nr 27, poz. 140) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Przesmykach 
stanowiących załącznik do zarządzenia Nr W.120.10.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie 
wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Przesmykach wprowadza 
się następujące zmiany:

1) W dziale I „Przyjmowanie i obieg korespondencji” ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Korespondencja wpływająca do Urzędu oraz składana przez: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne 
oraz instytucje jest rejestrowana w Kancelarii Ogólnej w elektronicznym rejestrze przesyłek wpływających 
w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Na każdej wpływającej na nośniku 
papierowym korespondencji Kancelaria Ogólna umieszcza i wypełnienia w górnym lewym rogu na 
pierwszej stronie lub w innym wolnym miejscu (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na 
przedniej stronie koperty) pieczęć wpływu.

8. Korespondencja wnoszona przez osoby fizyczne w komórce - Urząd Stanu Cywilnego jest przyjmowana 
przez tę komórkę organizacyjną i rejestrowana w elektronicznym rejestrze przesyłek wpływających
w systemie EZD oraz przekazuje do Kancelarii Ogólnej celem naniesienia i wypełnienia pieczęci wpływu.”

2) W dziale II „Rejestracja spraw” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestracja spraw polega na tworzeniu sprawy z pisma w systemie EZD oraz wpisaniu pisma 
rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, lub do 
rejestru kancelaryjnego. Spis spraw prowadzi się na specjalnych formularzach zgodnie ze wzorem 
określonym załącznikiem Nr 1.”

3) W dziale IV „Załatwianie spraw” w ust. 3 trzecie zdania otrzymuje brzmienie:

„Na tej podstawie osoba załatwiająca sprawę przygotowuje czystopis i przedstawia go do podpisu oraz 
wprowadza do systemu EZD celem uzyskania akceptacji ostatecznej w systemie.”

4) W dziale VII „Wysyłanie i doręczanie pism”:

a) ust. 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Kancelaria na piśmie ad akta potwierdza wysyłkę pisma pieczęcią „wysłano” z datą wysłania oraz 
numerem z rejestru przesyłek wychodzących z systemu EZD (DW),”

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Korespondencja wychodząca z komórki organizacyjnej zarówno wydawana bezpośrednio adresatowi 
(odbiorcy) jak i przekazywana do Kancelarii Ogólnej w celu wysyłana jest rejestrowana przez tę komórkę 
w systemie EZD,”

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Na piśmie ad akta, którego oryginał wydano bezpośrednio adresatowi odbiorca kwituje odbiór 
korespondencji „otrzymałem dn. ….. podpis”, a komórka wydająca korespondencje wpisuje numer z rejestru 
przesyłek wychodzących z systemu EZD (DW).”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski
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