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ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2015 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA Nr 0050.110.2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzedzie Gminy Dąbrówką

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 
zpóźn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 ust. l i  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz 
§ 39 ust. 2 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. z 2011 r. N r 14, poz. 67 zpóźn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówka zarządza, co 
następuje:

§1-

Zmienia się treść ZARZĄDZENIA Nr 0050.110.2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 20 października 
2015 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją (EZD) w Urzedzie Gminy Dąbrówką. W ten sposób, że:

1)W  Instrukcji systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy Dąbrówka, 
stanowiącej załącznik do przedmiotowego zarządzenia punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Rejestracji w systemie EZD nie podlegają:

a) publikacje (gazety, czasopisma, książki, ogłoszenia, itp.),

b) potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy,

c) zaproszenia, życzenia i pisma o podobnym charakterze,

d) dokumentacja znajdująca się w aktach osobowych pracowników,

e) oferty szkoleniowe,

g) Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka,

i) wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.”.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Dąbrówka.

§ 4 .

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dąbrówka.

§ 5 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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