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Pan
ZdzislawCzucha
Burmistrz
UrzgduMiejskiego
w KoScierzynie
ul. 3 - go Maja9
83 - 400 Ko6cierzyna

Data:
2012-06- 44

w dniu 26 kwietnia2012r. kontroliarchiwum
W wyniku przeprowadzonej
w Gdarisku,dokonano
przez przedstawiciela
ArchlwumPairstwowego
zak{adowego,
ustalei:
nastgpujqcych
jest dokumentacja
przechowywana
wiasnaz lat 19921. W archiwumzakladowym
2009w ilo5ci16,0mb aktkat,A i 84 mb.aktkat.B z lat 1992- 2010( w tym5,0
po organachadministracji
na
dzialajqcych
mb akt kat 850) oraz odziedziczona
w lqcznej
tereniegminyprzedrokiem1992:UrzqdMiastai Gminyw Ko5cierzynie
w
ilo6ci2 mb akt kat. A z lat 1976- 1992,kt6reze wzgleduna przydatnoSc
pracynie mogqby6przekazane
w Gdahsku
do ArchiwumPanstwowego
bie2qcej
pzydziatymieszkafi
przestrzennego,
(zawierajqce:plany
zagospodarowania
,
konkretnych
wypisyz plan6w,decyzjeo ustaleniach,
decyzjeo warto5cizabudowy,
inwestycji).
archiwum zakladowym zostaly
uporzqdkowaneprawidtowo.Klasyfikacjai kwalifikacjazgodna z jednolitym

Materialy archiwalne znajdujqce sig w

rzeczowym
wykazemakt.Opisteczekprawidlowy.
jest prawidlowo.
prowadzona
znajdujqsig
3 . Ewidencja
W archiwumzakladowym
kompletne
spisyzdawczo- odbiorcze
zar6wnodla m.aterial6w
Kat.A)
archiwalnych(
jak i dladokumentacji
(Kat.B).Brakowanie
niearchiwalnej
dokumentacji
niearchiwalnej
odbywasigtylkoi wylqcznie
za zgodqArchiwumPafistwowego
w
Gdar'rsku.
4,

jest
Stanfizycznymaterial6w
archiwalnych
znajdujqcych
siqw archiwumzak+adowym
dobryi nie budzizadnychzastrze2eh

5.

podczaskadencji(2002- 2006)sq
Materialy
archiwalne(kat.A) wytworzone
uporzqd
kowane,zewidencjonowane
i przekazane
do archiwum zakladowego.
80-958Gdaisk, ul. Waly Piastowskie
5; tel. (58)3017464;fax (58)3018366i
www.gdansk.ap.gov.pl;
e-mail:apgda@gdansk.ap.gov.pl
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archiwum
sa w trakcieprzygotowaido przekazania
z kadencji2006-2010
Natomiast
zakiadowemu.
splywajqdo archiwumzakladowego
z kom6rekorganizacyjnych
archiwalne
6. Materialy
i sq komPletne.
regularnie
- archiwalne
i urzqdpraculena
sq poprawnie
stosowane
7. przepisykancelaryjno
- archiwalnych
Rozporzqdzeniem
wprowadzonych
kancelaryjno
nowychnormatywach
kancelaryjnej,
dnia1Bstycznia2011rokuw sprawieinstrukcji
PrezesaRadyMinistr6w
i zakresu
w sprawieorganizacji
jednolitych
wykaz6waktorazinstrukcji
rzeczowych
dzialaniaarchiwowzakladowYch.

W zwiqzkuz powy2szymzalecasig co nastepuie:

w Gdafisku1 egz sptsu
1. Nalezyprzesla6na adresArchiwumParistwowego
z lat 1990
siqw archiwumzakladowym
(kat.A) znajdujqcych
material6warchiwalnych
- 2006.
(pookresiedw6chlat) nale2y
archiwalnq
2013rokuzgodniez instrukcjq
2. Na poczqtku
z minionej
archiwalnych
material6w
zakladowego
do archiwum
przekazywanie
rozpoczqb
ww. prac,nale2yr6wnie2przesla6na adres
Powykonaniu
z lat 2006-2010.
kadencji
archiwalnych.
urw.material6w
w Gdarisku1. egz.spisu
ArchiwumPafistwowego
terminwykonaniazalecefustalasie na 30.12.2013r'
Ostateczny
PonadtoArchiwumPahstwowew Gdariskuprzypominar6wnie2,2e w zwi4zku
r. w sprawie
z dnia18.01.2011
RadyMinistrow
Prezesa
w zycieRozporzqdzenia
wejsciem
jednolitychrzeczowych
wykaz6wakt oraz instrukcjiw sprawie
instrukcjikancelaryjnej,
(Dz.u. Nr 14,poz.67),nale2y:
zakladowych
archiw6w
dziatania
i zakresu
organizacji
.

w jak najszybszym
zenianale2yprzekwalifikowac
zgodniez $ 6.3 w/w rozporzqd
czasie dokumentacjqwytworzonqdo dnia 31.12.2010 r. wedlug kategorii
'zeczorym wykazie akt, kt6ry jest
archiwalnychzawartych w jednolitym
5; tel. (58)3017464;fax (58)3018366;
80-958Gdaisk, ul. Waly Piastowskie
plt e-mail:apgda@gdansk.ap
gov.pl
www.gdansk.ap.gov.
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nr 2 w/w rozpozqdzenia(jedenz egzemplarzyspis6wzdawczozalEcznikiem
materiaiyarchiwalnenalezyptzekazaido Archiwum
zawierajqcych
odbiorczych
w Gdafisku);
PaRstwowego
w okresie 5 lat od momentuwejscia w zycie wlw rozpotzqdzenianale2y
akt w archiwum zakladowym,jego
dostosowai warunki przechowyvvania
przed kradzie2Epozaremi innymiujemnymi
wyposazenieoraz zabezpieczenia
nr 6
bqdqcejzalqcznikiem
archiwalnej
instrukcji
zawartych
do przepis6w
czynnikami
w/w rozporzqdzenia;
archiwum
r6wnie2,2e zgodniez $ 4.3 instrukcjiarchiwalnej,
Przypominamy
zakladowepowinno by6 osobnq kom6rkq organizacyjnqlub samodzielnym
w
pracy,w zwi4zkuz czym nalezyzmienii regulaminorganizacyjny,
stanowiskiem
archiwalnej
instrukcji
;
takispos6baby,bytzgodnyz w/w przepisem
w
Zgodniez $ 5.10 i 18.2 nale2yprzesyla6co roku do ArchiwumPaflstwowego
Gdariskusorawozdaniez dzialalno5ciarchiwumzakladowegowtaz z jednym
zawieraiqcymaterialyarchiwalnez
spis6wzdawczo-odbiorczych
egzemplarzem
UrzqduMiastaw Ko5cierzynie.
poszczeg6lnych
kom6rekorganizacyjnych

konieczno6ci przedstawieniaArchiwum
Pafstwowemuw terminie30 dni od daty otrzymanianiniejszegopisma informacjio
wydanychzalecefi'
przystqpieniu
do realizacjilub zrealizowaniu
Jednocze6nieprzypominamy o
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