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ul. Kusocińskiego 57
25-045 Kielce

Nazwa archiwum państvvowego

4426

Nr protokołu

OddziaŁ

2017-08-11

Data dokumentu

Identyfikator
(systemowy)

ONA,421.35.2017.ŁM

Znak sprawy

Adres

181

Identyfikator operatora

PROTOKÓŁ KONTROLI
Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art 21 ust 2 i art 28 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z póź. zmianami).

Informacje o jednostce

Urząd Gminy w Imielnie

Nazwa jednostki

ul. Cmentarna 7,28-313 Imielno

3223

Identyfikator
systemowy

00053189000000

1990

Rok utvvorzenia
jednostki

Adres kontroLowanej jednostki

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O
samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16,
poz. 95 z późnozm.)

Nazwa aktu prawnego

REGON

Zbigniew Huk

Imię i nazwisko kierownika jednostki

KR5

1999

Rok ustaLenia pod
nadzór

Wojewoda Świętokrzyski

Organ nadrzędny/nadzorujący

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Adres organu nadzorującego

2012-02-01

Statut
x tak 2015-05-29

Regulamin organizacyjny
X tak

Czy posiada? Data dokumentu Czy posiada? Data dokumentu

Inny dokument

Pełna nazwa aktu normatyvmego Data dokumentu

Zmiany organizacyjne

Poprzednia nazwa lata od - - do
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Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą: Referat Finansowy - symbol FN, Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dziatalności
Gospodarczej(bez określenia symbolu) w skład którego wchodzą następujące stanowiska: ds. inwestycyjnych, gospodarki
przestrzennej i BHP - symbol BGP,ds. inwestycji drogowych i komunalnych, ochrony środowiska - symbol DOŚ, ds. obrotu ziemią i
ewidencji dziatalności gospodarczej - symbol OZD, ds. rolniawa - symbol Rl.; Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC; oraz
samodzielne stanowiska: samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i komisji - symbol ORG,samodzielne stanowisko ds.
ewidencji ludności, spraw administracyjnych i kadr - symbol ELA,samodzielne stanowisko ds. powszechnego obowiązku obrony i
spraw przeciwpożarowych - symbol OCW,; samodzielne stanowisko ds. funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, rozwoju
lokalnego, promocji gminy, pełnomocnik informacji niejawnych - symbol PKZ, samodzielne stanowisko - informatyk - symbol -IN.
Stanowiska Kierownicze Urzędu: Wójt, ZastępcaWójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Zastępca SkarbnikaGminy, Kierownik USC,
Zastępca Kierownika USC, Kierownik Referatu.

Opis struktury organizacyjnej

W trakcie likwidacji X nie

W trakcie upadłości X nie

W trakcie zmian X nie
organizacyjnych

Uwagi

Informacje o kontroli

kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przedmioti zakres kontroli

Kontrolę przeprowadził

lukasz Mularczyk

Imię i nazwisko
kontrolera

archiwista

Stanowisko
służbowe kontrolera

33/2017

Nr upoważnienia do

kontroli

20.06.2017

Data wystawienia:

21.06.2017

Okres ważności. od:

20.09.2017

do:

Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostki

EwaSeweryn

Imię i nazwisko

Data ko ntro li

Sekretarz Gminy

Stanowisko służbowe

2017-06-21

Data rozpoczęcia kontroli

Informacja o ostatniej kontroli AP

Skrzypek Grzegorz

2017-06-21

Data zakończenia kontroli

2014-04-01

Wskazanie dni będących przerwami w
kontroli

kontrola ogólna Archiwum Zakładowego Urzędu
Gminy w Imielnie.

Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę Data kontroli Przedmiot i zakres kontroli

Informacja o dodatkowych kontrolach przepisów archiwalnych przez inne jednostki

O Brak informacji

- _. - - _. - - - ----------'
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Jednostka kontrolowana posiada przepisy X tak
ka nce ta ryjno-a rch iwa lne

Instrukcja kancelaryjna

Uzgodnione z archiwum X nie

paristwowym

2011 wprowadzona w życie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w spravvie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spravvie organizacji i zakresu dziaŁania archiwów
zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 1 do rozporządzenia;

Rok Uwagi

Jednolity rzeczowy wykaz akt

2011 wprowadzony w życie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 rokuw sprcrvvieinstrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2 do rozporządzenia;

Rok Uwagi

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2011 wprowadzona w życie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w spravvie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spravvie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 6 do rozporządzenia;

Rok Uwagi

Stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach

System kancelaryjny X bezdziennikovvy

System zarządzania X papierovvy
dokumentacją

Archiwa zakładowe

Archiwum zakładowe
Nazwa archiwum zakładowego Archiwum ZakŁadowe Urzędu Gminy w Imielnie.

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

x tak X tak X nie

Dokumentacja własna Dokumentacja odziedziczona

Dokumentacja własna

Dokumentacja zdeponowana
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Dokumentację własną kat. A. stanowią protokoły z Sesji RadyGminy, protokoły posiedzeń ZarząduGminy, uchwały RadyGminy,
protokoły posiedzeń komisji, protokoły zebrańwiejskich, budżet gminy, zmiany, wykonanie, sprawozdania finansowe, statut gminy,
regulamin organizacyjny gminy, zarządzeniaWójta, skargi i wnioski, protokoły kontroli wewnętrznych, protokoły kontroli
zewnętrznych, ewidencja dróg na terenie gminy gminy, ewidencja działalności gospodarczej, ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowaniaterenu, koperty dowodowe osób zmarłych, plany pracy. Dokumentację kategorii B50 stanowią listy plac, natomiast
akta kategorii BE50 - aktapersonalne oraz koperty dowodów osobistych. Dokumentacja niearchiwalna niższej kategorii to m.in.: akta
wymiaru podatkÓWi oplat, dowody księgowe. zaświadczeniao stanie majątkowym, zamówienia publiczne - przetargi, oferty, umowy,
pozwolenia na sprzedażalkoholu, akta kadrowe - listy obecności.

Opis dokumentacji

X tak X tak X nie X nie X nie

DOkumentacja
aktowa

X nie

Dokumentacja
techniczna

X nie

Dokumentacja
kartograficzna

Dokumentacja
geodezyjna

X nie

Dokumentacja
fotograficzna

X nie

Jedn. arch.

Jedn. arch.

583

Jedn. arch.

1910

Jedn. inw.

115

Jedn. inw.

303

Jedn. inw.

2328

Jedn. inw.

Dokumentacja elektroniczna

Ilość w mb.

Ilość w mb. bądż jedno inw.

Data do

Data do

Dokumentacja wizyjna Dokumentacja audiowizualna

2012 7.95

Data do Ilość w mb.

2014 103.00

Datado Ilość w mb.

2011 3.70

Data do Ilość wmb.

2014 2.40

Data do Ilość w mb.

2014 109.10

Datado Ilość w mb.

Dokumentacja audialna

Aktowa kategoria 1990
"A"

Data od

Aktowa kategoria 1990
"B"

Data od

Aktowa kategoria 1955
"B50"

Data od

Aktowa kategoria 1952
"BE50"

Data od

Aktowa kategoria 1952
"B", "B 50", "BE50"

razem Data od

Techniczna kategoria
"A"

Data od

Techniczna kategoria
"B"

Data od

Materiały archiwalne
podlegające przejęciu

przez archiwum
państwowe z

archiwum
zakładowego

1990 1992

Dataod Datado

Ilość jedno arch.

Ilość mb.

Ilość MB

23

0.35

Dokumentacja odziedziczona
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Dokumentację odziedziczoną stanowią akta spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa ujęte na spisach nr 8, 9. Wśród tej dokumentacji
przekwalifikowania do akt k.3t.A wymagają akta dotyczące obrotu ziemią z lat 1977 -1990,: sprzedaż gruntów PFZ, podziały
nieruchomości, rejestr graficzny gruntów rolnych stanowiących własność skarbu państwa Dokumentacja techniczna dotyczy budowy,
modernizacji urządzeń na terenie gminy. W archiwum zakŁadowym znajdują się również Akty Własnosci Ziemi w ilości ok 2,8 mb, akta
sprawa przekazywania gospodarstw rolnych za renty~emerytury na Skarb Państwa w ilości ok 1,2 mb oraz przekazywania gospodarstw
rolnych za renty-emerytury następcy w ilości ok 1,50 mb, która została przekazanabez spisu zdawczo-odbiorczego. W parametrach
protokolu dokumentację Akt Własności Ziemi oraz przekazywania gospodarstw rolnych za renty-emerytury na Skarb Państwa zaliczono
do k.3tegoriiA, ujmując ilość w metrach bieżących, natomiast z uwagi na brak spisów zdawczo-odbiorczych, nie podano liczby
jednostek archiwalnych. Dokumentacja przekazywania gospodarstw rolnych za renty-emerytury następcy została podobnie ujęta w
protokole jako dokumentacja k.3tegorii B. Do k.3tegorii BSOzaliczono księgi meldunkowe z lat 1952 -19 82.

Opis dokumentacji

X tak X tak X nie X nie X nie

Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja
aktowa techniczna kartograficzna geodezyjna fotograficzna

X nie X nie X nie X nie

Dokumentacja audialna Dokumentacja wizyjna DOkumentacja audiowizualna Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria 1972 1990 4.00 O
"A"

Data od Data do ILośćw mb. Jedn. arch.

Aktowa kategoria 1972 1990 2.40 66
"B"

Data od Oata do Ilość w mb. Jedn. inw.

Aktowa kategoria 1952 1982 1.50 21
"B50"

Data od Data do Ilość w mb. Jedn. inw.

Aktowa kategoria
"BE50"

Data od Data do Ilość w mb. Jedn. inw.

Aktowa kategoria 19S2 1990 3.90 87
"B", "B50", "BE50"

razem Data od Data do Ilość w mb. Jedn. inw.

Tedlniczna kategoria
"A"

Data od Data do Ilość w mb. Jedn. arch.

Techniczna kategoria 1964 1990 3.70 98
"B"

Data od Data do Ilość w mb. bądż jedno inw. Jedn. arch.

Materiały archiwalne
podlegające przejęciu

pnez ard1iwum
państwowe z

ard1iwum
zakładowego

Ewidencja

X tak

1972

Data od

X tak

1990

Data do

X tak

Ilość jedno arch.

Ilość mb.

Ilość MB

X tak

4.00

X tak

Wykaz spisów
zdawczo-
odbiorczych

Spisy zdawczo-
odbiorcze

Spisy materiaŁów archiwalnych
przekazanych do archiwum

paristwowego

Spisy brakowanej dokumentacji
niearchiwalnej

Ewidencja
udostępnieri
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Spis dokumentacji wywłaszczeniowej pod Linię Hutniczo Szerokotorową z lat 1981-1988, przekazanej do
Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami spisem zdawczo-odbiorczym dnia 14 .12.2015 r

Ostatnie przekazanie
materiaŁów

archiwalnych do
Archiwum

Paris!'Nowego

Ostatnie przekazanie

dokumentacji
niearchiwalnej do

brakowania

Inne środki
ewidencyjne

2014-12-11

Data przekazania

2011-10-25

Data ostatniego
brakowania

0.65

Ilość (mb.)

2011-10-25

Data wydania
zgody

59

Ilość Q. a.)

296/11

Numer zgody

1655,1660,
1921,1928,
1934,2047,
3265

Zespoły akt

1953

Daty od -

2004

- do

Personel archiwum zakładowego

Kierownik Lub osoba odpowiedziaLna za prowadzenie archiwum

Elżbieta Jagusińska

Imię i nazwisko

LokaL archiwum zakładowego

um owa o pracę

Forma

zatrudnienia

ukończony w 2014 r. kurs kancelaryjno-archiwalny I
stopnia

Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe
wyksztaŁcenie archiwaLne) i data ukończenia

piwnica 3 43.00 regały stacjonarne

Usytuowanie

należy ocenić jako dobre

Ilość pomieszczeń

7.00

Powierzchnia (m2)

gaśnica

miejsce pracy dla archiwisty

termometr

higrometr

Wyposażenie

Warunki przechowywania Rezerwa magazynowa (mb.) Zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi
ujemnymi czynnikami

Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem:

Dokumentacja aktowa w tym kategoria "A" (ilość w mb.)

w tym kategoria "B", "B50",
"BE50" razem (ilość w mb.)

11.95

113.00
w tym

kategoria
"B" (ilość w

mb.)

w tym
kategoria

'B50" (ilość
w mb.)

w tym
kategoria

"BE50"
(ilość w

mb.)

105.40

5.20

2.40
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Dokumentacja techniczna w tym kategoria "A" (ilość w mb.)

w tym kategoria "B" (ilość w mb.)

Dokumentacja kartograficzna w tym kategoria "A" (ilość w mb.)

w tym kategoria "S" (ilość w mb.)

Dokumentacja geodezyjna w tym kategoria' A" (ilość w mb.)

w tym kategoria "B" (ilość w mb.)

Dokumentacja fotograficzna w tym kategoria "A" (ilość wjedn.
inw.)

w tym kategoria "B" (ilość wjedn.

inw.)

Dokumentacja audialna w tym kategoria "A"(ilość wjedn.
inw.)

w tym kategoria "B"(ilość wjedn.
inw.)

Dokumentacja wizyjna w tym kategoria "A" (ilość wjedn.

inw.)

w tym kategoria "B"(ilość wjedn.
inw.)

Dokumentacja audiowizualna w tym kategoria "A"(ilość wjedn.
inw.)

w tym kategoria "B" (ilość wjedn.

inw.)

Dokumentacja etektroniczna w tym kategoria "A" (iLość w MB)

w tym kategoria "B" (ilość w MB)

3.70
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Miejsca przechowywania dokumentacji przyjętej na stan archiwum zakładowego poza lokalem archiwum zakładowego

Usta len ia kontroli

Ustalenia kontroli Urząd Gminy w ImieLnie pracuje w oparciu o tradycyjną papierową formę systemu kancelaryjnego,
wspomaganą programami informatycznymi obsługującymi poszczególne referaty Urzędu. Akta są
przekazywane na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych odrębnych dLaakt kat. A i B, które są zarejestrowane
w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych (ostatni spis nr 76). Spisy zdawczo-odbiorcze są czyteLne, zawierają
symboL komórki, symbol z jrwa, hasło klasyfikacyjne, daty skrajne, kategorię archiwalną. podpis osoby
przekazujące i przyjmującej. Na podstawie chronologii dokumentacji zgromadzonej w lokalu archiwum
zakładowego można potwierdzić, że dokumentacja niearchiwalna (akta kat. B) jest przekazywana do zasobu
archiwum zakładowego cyklicznie. Dokumentacja o wartości materiałów archiwalnych została przekazana do
2012 r. Podczas kontroli dokonano oceny stanu uporządkowania wybiórczo materiałów archiwalnych: spis 54,
poz. 84, symbol 0021, Zebronio organów uchwałodawczych. ..z 2011 r., spis 66, poz. 6, symbol 3035
Sprowazdania roczne,bilans ... z 2012 r., które zostały uporządkowane zgodnie z przepisami. W odniesieniu do
dokumentacji ujętej na spisie nr 65, poz. 7, symbol 3021 Budżet Gminy i jego zmiany z 2011 r. naLeży
ponumerować strony materiałów archiwalnych zgodnie z Ij 15, ust. 4, pkt. 1 lit. g. obowiązującej instrukcji

archiwalnej.

Zasady rozmieszczenie zgromadzonego zasobu są popravvne.Akta kategorii ..A" są fizycznie wyodrębnione na
regale, przechowywane w układzie zgodnym z ewidencją. Teczki rzeczowe przechowywanej dokumentacji
posiadają wymagane elementy opisu kanceLaryjno-archiwalnego (znak teczki, nazwa jednostki organizacyjnej,
tytuł, chronologia teczki, kategoria archiwalna, sygnatura archiwalna).
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Kryteria oceny wartości dokumentacji (podział dokumentacji na kategorie archiwalne oraz określenie okresów
przechowywania) są w większości poprawne i zgodne z rzeczowym wykazem akt. Zgodnie z zapisem ~ 6 ust. 3
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. Nr 14 poz. 67) należy dokonaćweryfikacji kategorii archiwalnej dla dokumentacji przyjętej
na stan archiwum zakŁadowego.Dokumentację ujęta na spisach zdawczo-odbiorczych nr 8, 9, 17A - dotyczącą
sprzedaży gruntów PFZ, podziału nieruchomości, rejestru graficznego gruntów rolnych stanowiących wŁasność
skarbu państwa, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla której określono kategorię
archiwalną B10 oraz B15, należy przekwalifikować do kategorii archiwalnej A (materiały archiwalne) i
uporządkować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W odniesieniu do przekazanych kopert dowodowych ujętych na spisach 40, 73, 74, należy zweryfikować
kategorię archiwalną dla poszczególnych kopert dowodowych (określone na spisach jako akta kat. BElO oraz
BE50). Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt stosowanym w jednostce dokumentacja dotycząca
dowodów osobistych wydanych w okresie do 1979 r. (wŁacznie) kY-Ialifikowana jest do kategorii A, w okresie
od 1980 do 2010 do kategorii BE50, natomiast od 2011 r. do kategorii B10.

Dokumentacja jest zewidencjonowana na spisach zdawczo-odbiorczych odrębnych dla akt kategorii A" i .B",
które zarejestrowane są w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych. Posiadane środki ewidencyjne potwierdzają
rzeczywisty stan posiadania zgromadzonego w archiwum zasobu, a tym samym umożliwiają jego efektywne
wykorzystanie. Przechowywana dokumentacja jest udostępniana do celów sŁużbowych przez poszczególne
komórki merytoryczne. Udostępnianie dokumentacji następuje na podstawie kart udostępnienia, zaprowadzono
rejestr, który zawiera datę wypożyczenia, sygnaturę archiwalną. imię i nazwisko osoby, datę wypożyczenia i
datę zwrotu. W czasie kontroli potwierdzono wypożyczenie dokumentacji poza Urząd: 10 grudnia 2014 r., na
podstawie protokołu przekazania wypożyczono dokumentację do Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie
natomiast 21.10.2014 do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie.

W archiwum zakŁadowym znajdują się Akty Własności Ziemi w ilości ok 2,8 mb, dokumentacja z zakresu
przekazywania gospodarstw rolnych za renty-emerytury na Skarb Państwa w ilości ok. 1,2 mb oraz
przekazywania gospodarstw rolnych za renty-emerytury następcy w ilości ok 1,50 mb, które zostały przekazane
bez spisu zdawczo-odbiorczego.

Urząd w miarę potrzeb przeprowadza brakowanie dokumentacji niearchiwalnej na podstawie uzyskanej zgody
Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach. Ostatnio na podstawie zgody nr 296/2011 z dnia 25
paidziernika 2011 r. wybrakowano 40,80 mb dokumentacji.

Ostatnio czynność przekazywania materiaŁów archiwaLnych do Archiwum Państwowego miała miejsce 18
grudnia 2014 r., wówczas to przekazano 59 jednostek archiwalnych - 0,65 mb z lat 1953.2004 stanowiące
dopływ do zespołów archiwalnych:1660 - Gminna RadaNarodowa w Mierzwinie z lat [1937J 1945-1954; 1921 -
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Imielnie z lat 1955-1972; 1928 - Prezydium Gromadzkiej Rody
Narodowej w MierzwiniOl lat 1955-1969; 1934 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opotkowicoch z lot
1958-1972; 1655 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Jędrzejowie z lat [1933J1950-
1975[1978J; 2047 - Urząd Gminy w Imielnie z lat [1957J1973-1990[1992J oraz 3265 - Akta Komisji Wyborczych z
Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz ~borów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast z terenu województwa świętokrzyskiegoprzeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku.

Lokal archiwum zakŁadowego usytuowany jest w piwnicy budynku administracyjnego Urzędu, skŁadasię z 3
pomieszczeri o powierzchni 43 m2.Wyposaienie archiwum stanowią regały metalowe, niezbędne
sprzęty biurowe (stolik, krzesŁo). Lokal jest zabezpieczony przed wŁamaniem (drzwi wzmocnione blachą.
zamykane na kŁódki) przed pożarem (gaśnicaproszkowa, brak czujników ognia i dymu). Pomieszczenia posiadają
oświetlenie dzienne (w jednym pomieszczeniu brak) i elektryczne oraz instalację centralnego ogrzewania.
lokal archiwum zakładowego wyposażono w termometr i higrometr, prowadzony jest rejestr warunków
przechowywania W dniu kontroli zanotowano temperaturę 17 stopni Celsjusza i wilgotność powietrza na
poziomie 51 %. Na podstawie prowadzonego rejestru warunków przechowywania pod względem temperatury
i wilgotności powietrza należy stwierdzić, iż w okresie letnim wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie
55-60 %, przekraczając normy ustalone w załączniku do instrukcji archiwalnej.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum zakŁadowego w 2014 r. ukończyŁa kurs kancelaryjno-
archiwalny. Archiwista corocznie przesyła do Archiwum Państwowego w Kielcach spravvozdanie z działalności
archiwum zakŁadowego realizując tym samy zadanie określone w ~ 46 ust. 2 obowiązującej w jednostce
instrukcji archiwalnej.



Praokći kontroli p'zeslrzegana przep"s&w Opaństwowym zasooA
arcł'iwalnym i archiwach w Urząd Gminy w Imielf"lę. Egz. nr -/-' Strona9z 10

W archiwum zaklacowym znajdują się materiaŁy archiwalne wlasne podlegające przekazaniu,protokoły z Sesji
Rady Gminy z lat 1990-1992, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy z lat 1990-1992, Uchwały Rady Gminy z lat
1990-1991, Budżet gminy, zmiany, wykonanie z lat 1991-1992, sprawozdania finansowe z lat 1991-1992,staWt
gminy lmielna z 1990 r., regulamin organizacyjny gminy z 1991 r., ewidencja dróg na terenie gminy z 1991 r.,
wpisy da ewidencji działaLnościgospodarczej z lat 1990-1992 w sumie 23 j. arch. 0,35 mb.

Po przeprowadzeniu prac ewidencyjno porządkowych przekazaniu podlegają Akty Wlasnosci Ziemi oraz
dokumentacja z zakresu przekazywania gospodarstw rolnych za renty-emerytury rolnicze na Skarb Państwa z
lat 1972-1990 w ogólnej ilosci ok. 4,0 mb.

6 M. in.: opis ustaLonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyn ich
powstania, zakresu i skutków oraz imiona, nazwiska i funkcję (stanowisko) osób odpowiedzialnych za
nieprawidłowości. Wskazanie podstaw dokonanych ustaleń.

Informacja o
realizacji zaleceń

pokontrolnych
wydanych w wyniku

ostatniej kontroli

Zalecenie pokontrolne sprecyzowane w pismie Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia 30
czerwca 2014 r., (znakONA.421.26.2014.GS) zostaŁywykonane w następujący sposób; zal. 1 - wykonano,
przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach materiały archiwalne, zal. 2 - wykonano, przekazano z
komórek organizacyjnych do archiwum zaklacowego dokumentację do 2011 r. w tym o wartoSci materiaŁów
archiwalnych, zal. 3 - wykonano, przeszkolono na kursie kancelaryjno-archiwalnym I stopnia osobę
odpowiedzialną zaarchiwum zaklacowe.

Opis

Zastrzeżenia do X nie
protokołu

Stanowisko X nie
kontrolera do
zgłoszonych
zastrzeżeń

oWystąpienie pokontrolne zostanie przekazane odrębnym pismem

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem protokołu kontroli, może zgłosić
pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
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Protokół podpisali

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez X nie
kierownika jednostki

~N.Y\~._lS. 08. :LO~~r.
mIejscowość i data

WÓ~TiYMINY
mgr Z~g~iew Huk

kierownik jednostki kontrolowanej

Załączniki

Protokół sporządzono w 2 egz.
egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana
egz. Nr 2 . Archiwum Państwowe w Kielcach

o Brak

Strona 10z'0

miejscowość i data

przeprowadzający kontrolę

Ilość: O
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