
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 72/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 grudnia 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  67/12/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
31 grudnia 2013 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania
czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Lublin oraz określenia wyjątków od
systemu podstawowego

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  506,  1309,  1571,  1696  i  1815)  w  związku
z rozporządzeniem 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 i Dz. U.
Nr 27 poz. 140) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin
z dnia  21 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta  Lublin  (j.t. Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Lublin  z  dnia 31 października
2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Do Katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu
dokumentowania  przebiegu  załatwiania  spraw  obowiązującego  w  Urzędzie  Miasta
Lublin  prowadzonych  w  systemie  EZD,  stanowiącym  załącznik  do  zarządzenia
nr 67/12/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  grudnia  2013  r.  w  sprawie
wskazania  podstawowego  systemu  wykonywania  czynności  kancelaryjnych
w Urzędzie  Miasta  Lublin  oraz  określenia  wyjątków  od  systemu  podstawowego,
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2017 r. z późn. zm.)
dodaję: symbol  JRWA: „604”, hasło klasyfikacyjne: „Informacje o środowisku i  jego
ochronie”,  kategoria  archiwalna:  „BE10”,  lokalizacja  składu  chronologicznego:
„Sekretariat właściwej k.o.”.

§ 2

Katalog  klas  z  wykazu  akt  stanowiących  wyjątki  od  podstawowego  sposobu
dokumentowania  przebiegu  załatwiania  spraw  obowiązującego  w  Urzędzie  Miasta
Lublin prowadzonych w systemie EZD, stanowiący załącznik do zarządzenia, o którym
mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.
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§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

Strona 2 z 2 Nr dokumentu: 169626/12/2019
OK.160.4.2019

http://www.bip.lublin.eu/

	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

