zARzĄDzENIE Nr 3212011
BURMlsTRzA MIASTA WĄGRoWGA
zdnia S lutego 2011

r.

w sprawie ustalenia ''Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego

w Wągrowcu, które nle są otwierane w punkcie kancelaryjnym''

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy

z

dnia

8 marca

1990r.

o

samorządzie

g
gminnym (Dz. U. z 2OO1r' Nr 142, poz. 1591 z pÓżn'
')) w związku z $ 42 uśt.
lnstrukcji 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
archiwow zakładovtlych (Dz. U. Nr 14, poz' 67) zarządza sie, co następuje:

''.

s 1.

Ustala się ''Listę rodzajÓw przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu, które nie są otwierane w punkcie kancelaryj[Yffi'', stanowiącązałącznik
do zarządzenia.
$ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
$ 3. Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.

\/
l\_,,-*f

\_---t

r

1)

in

:,

Sl a

n i.r ł

aĄ

l\li l czyti

ski

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2OO2r' Nr 23 poz.22O,
Nr62 po2.558, Nr 113 po2.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U.22003r. Nr 80, poz.717
iNr 162 poz. 1568, Dz.U.z20a4r. Nr'102 poz. 1055 iNr 116 po2.1203, Nr 167 poz.1759,Dz.U.z
2005r. Nr 172 poz.1441iNr'175 po2.1457, Dz. U.22006r. Nr 17 poz. 128 iNr 181 poz. 1337,D2.U.
22007r. Nr48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218,Dz. U. z 2008r. Nr 180 po2.1111,Nr223
poz.1451, Dz. U.22009r. Nr52 po2.420, Nr 157 po2.1241,D2.U.22010r. Nr28 poz.142 i146, Nr
40,poz.230oraz Nr 106, poz.675
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Załącznik
do zarządzenia Nr 3Z201 1
Bu rmistza Miasta Wągrowca

Z dnia S lutego

201 1 r.

LTSTA RODZAJOW PRZESYLEK WPLYWAJACYCH DO
URZĘDU MlEJsKlEGo W WAGRoWGU,
KTORE NtE sĄ OTW|ERANE W PUNKGIE KANCELARYJNYM:
1) Pzesyłki opatrzone dopiskiem ''do rąk Własnych'';
2) Pzesyłki imienne (zawierające W adresie imię, nazwisko i adres, bez funkcji, nazwy

komorki organizacyjnej lub naA^ly urzędu);

3) Pzesyłki zawierające ofeńy

przetargowe lub konkursowe zapakowane zgodnie
przetargu
lub konkursie.
z Wymogami ogłoszenia o
4) Pzesyłki zawierające ofeńy konkursowe dotyczące naboróW pracowników zapakowane
zgodnie z Wymogami ogłoszenia o naborze'
5) Przesyłki niejawne zapakowane zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

