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zdnia 01 lutego 2011

r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

Na podstawie $ 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa. Rady MinistrÓw z dnia 18 stycznia 201'1
urzędow
roku w sprawie lnstruń;i kancelaryjnej dla organow gmin i związkow międzygminnych oraz
następuje:
co
poz.
się,
zarządza
67
)
obsługujących te organy i zwięki (-ńz' u. z2O11 r. Nr 14,
gmin i związkÓw międzygminnych
s 1'W załączn|ku Nr 2 do lnstrukcji kancelaryjnej dla organÓw i haseł klasyfikacyjnych w klasach
symboli
nowych
na
dodaniu
polegające
wprJwadza się zmiany
czwańego rzędu:

Kategoria archiwalna

Symbole
klasvfikacyine
lll i lV rzędu

Hasła klasyfikacyjne

w komórce
macierzyste

Uwagi

w innych
komÓrkach

i

24

socjalno'bytowe oraz
- Szkolenie i doskonatenie zawodowe osób zatrudnionych, sprawy
ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna

2415

25

- Administracja

-

i eksploatacja obiektów będących w

organizacyjnYch gminY

2513

3't

Dokumentacja kasY zapomogowo
pozyczkowej

ochrona przeciwpoŻarowa
obiektach własnych

W

B-5

dyspozycji urzędów i innych jednostek
B-5

- Dochody, podatkl i opłaty
31',|2

Nalezności z tytułu odpisu z podatku
rolnego na rzecz izbY rolniczej

B-10

3128

B-10

3164

Decyzje o zwrocie Podatku
akcyzowego
Ewidencja tytułow wykonawczych

3'165

Ewidencja upomnień

B-5

Egzekucja naleŻnoŚci z wyrokÓw
sądowych

B-5

Ewidencja czynności Sądowych z

B-5

31

66

B-5

(NależnoŚcl
zasądzone pzez
sąd wyrokami

sadowvm)

3167

tytułu podatkow iopłat

44

- System oświaty
4465

4466

4467

55

Listy wypłat zasiłkow szkolnych
stypendiów szkolnych

i

B-5

Rozliczen ia dotyczące zasiłkow
i stypendiÓw szkolnych

B-5

szkolnych

Zaświadczen ia i udostępn ianie

B-5

danych dotyczących zasiłkow
szkolnych i stypendiów szkolnych

- Bezpieczeństwo ludności,sprawy wojskowe iobronne

558

72

5523

Postępowanie mandatowe

5546

Udział w działaniach ratowniczo
gaŚniczych

B-10
B-5

- Ochrona informacji niejawnych
5580

Organizacja ochronY informacji

5581

Nadzor i kontrola ochrony informacji

B-10

niejawnych

B-5

niejawnych

- Drogownictwo i system komunikacyjny
Utrzymanie dróg placÓw, mostÓw,

B-5

7213

Zajęcie pasa drogowego

B-5

7214

Decyzje, wytyczne i oPiniowanie

B-5

7212

7215

przejazdow itP.

liniowej infrastruktury technicznej,
budowy ąazdÓw z dróg i
skrzyŻowań, parkingow i zatok

autobusowvch
Uzgodnienie i oPiniowanie
miejscowych placÓw
zagospodarowania przestrzennego

B-5
i

studiow uwarunkowań i kierunkow

zaoosoodarowania przestrzennego

82

- obsługa świadczeń w zakresie pomocy społecznej
8240
8241

8242

Ustalanie prawa do dodatkÓw
mieszkaniowych

B-5

Listy wypłat dodatkÓw

B-5

mieszkaniowych
P l an

owan ie i r ozliczenia dotyczące

dodatkÓw

m

ieszkaniowych

B-5

8243
8255

B-5

Zaświadczenia i udostępn ianie
danych dotyczących dodatkÓw
mieszkaniowvch
Listy wypłat Świadczeń rodzinnych
bez składki na ZUS

B-10

8256

Listy, deklaraĄe i rozliczenia składek
na ZUS od Świadczeń rodzinnych

B-50

8257

Pl a

nowan ie i r ozliczenia dotyczące

B-10

Świadczeń rodzinnych

Zaświadczenia i udostępnianie
danych dotyczących świadczeń

B-5

8270

Upomnienia

B-10

8271

Tytuły wykonawcze

B-10

Rozl iczen ia dotyczące zaliczek

B-10

8258

rodzinnych

8315

alimentacyjnych

8327

Listy wypłat świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

B-10

8328

Rozliczenia dotyczące Świadczeń z
funduszu alimentacYjnego

B-10

8329

ZaŚwiadczenia i udostępnianie
danych dotyczących Świadczeń z
funduszu alimentacvinego

s 2.

B-5

Zobowiązuje Się Wydział organizacyjny

rzeczowego wykazu akt. w wersji ujednoliconej
$ 3. Wykonanie zarządzenia powierza

do

opracowania jednolitego

się sekretarzowi Miasta.

podpisania'
$ 4. Zarządzenie wchodzi W zycie z dniem

mgr uE.

tu IYiłczyti,ski

