
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 56 /12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  75/4/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
19  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  wprowadzenia  normatywów
kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin

Na podstawie art. 6 ust. 2f ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:

§ 1

1. W  „Instrukcji  kancelaryjnej  jednostek  oświatowych  miasta  Lublin” stanowiącej
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych
w  jednostkach  oświatowych  miasta  Lublin,  zmienionego  zarządzeniem
nr 308/6/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2017 r. w § 2 w ust. 1:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dekretacja  –  adnotacja  umieszczana  na  piśmie  lub  do  niego  dołączana,
      zawierająca wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, wyznaczonej do
      załatwienia sprawy, mogąca zawierać dyspozycje co do terminu i sposobu
      załatwienia sprawy;”;

2) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) koordynator  czynności  kancelaryjnych  –  pracownik  jednostki  oświatowej
        wyznaczony przez dyrektora jednostki  oświatowej  do bieżącego nadzoru
        nad  prawidłowością  wykonywania  czynności  kancelaryjnych,  realizujący
        w jednostce oświatowej zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt;”;

3) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) system  dedykowany  –  system  teleinformatyczny,  inny  niż  system
        wymieniony  w  pkt  41;  programy  i  aplikacje  dedykowane  do  realizacji
        określonych  rodzajów  (wyspecjalizowanych)  usług  publicznych  oraz
        spraw;”.

2. Załączniki  nr  2  „Jednolity  rzeczowy  wykaz  akt  jednostek  oświatowych  miasta
Lublin”  i  nr  4  „Wykaz  jednostek  oświatowych  miasta  Lublin  zobowiązanych  do
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stosowania  jednolitych  normatywów  kancelaryjno-archiwalnych”  do  zarządzenia,
o którym  mowa  w  ust.  1,  otrzymują  brzmienie  określone  odpowiednio
w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

W POROZUMIENIU
Dyrektor
Archiwum Państwowego w Lublinie

dr Piotr Dymmel

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
dokument nr 376234/12/2017/P)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506)

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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