
ZARZĄDZENIE NR 127/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 14 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 
Małkinia Górna

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 i 5, § 2 ust 1, § 17 ust. 6, § 20 ust. 6 i § 42 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej 
stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67) w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), zarządzam, 
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 108/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 4 września 2015 w sprawie  w sprawie 
zasad dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Małkinia Górna w § 3 ustępy 1, 2 i 3 
otrzymują brzmienie: 

„§ 3. 1. Wyznaczam Panią Martę Skibniewską - starszego archiwistę - do pełnienia funkcji koordynatora 
czynności kancelaryjnych.

2. Wyznaczam Panią Izabelę Szymańską - Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr - na zastępcę 
koordynatora czynności kancelaryjnych.

3. Wyznaczam Pana Piotra Konferowicza - starszego informatyka - do obsługi technicznej i utrzymania 
prawidłowej pracy systemu EZD.”.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia 
koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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