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402- 7/08

Kielce, dn. 2008-04-22

Na podstawie art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 roku, Nr

97, poz. 673 z późno zm.), została przeprowadzona w dniu 11 kwietnia 2008 r. w

Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej kontrola archiwum zakładowego przez

Pana Andrzeja Raka - Kierownika Archiwum Państwowego w Kielcach - Oddział w

Pińczowie, w obecności Pana Zbigniewa Kołtona i Pani Zofii Kurc. - osób

odpowiedzialnych za archiwum zakładowe Urzędu.

Na podstawie treści sporządzonego i przedłożonego protokółu z kontroli ustalam

następujące zalecenia i wnioski pokontrolne:
-- - - -

1. Przekazać do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach - Oddział w Pińczowie

odziedziczone materiały archiwalne, tj.: dokumentacja techniczna: sygn. 1 - Budowa

szkół, projekt szkoły dla Kazimierzy Wielkiej (1927,1943); sygn. 2 - Projekt rzeźni w

Kazimierzy Wielkiej (1937).

2. Przeprowadzić remont bieżący lokalu archiwum zakładowego (malowanie ścian,

naprawa sieci elektrycznej, wymiana okien, położenie posadzki, wymiana drzwi

.: wejściowych).

3. Skorygować kwalifikacje i klasyfikacje haseł rzeczowych: pozwolenia na budowę -

symbol 7353 - kategoria archiwalna B-10, a nie B-99 (w spisie zdawczo-odbiorczym,

w uwagach dodać informację o naliczaniu okresu przechowywania zgodnie z ustawą

- prawo budowlane); ustalenia warunków zabudowy - symbol 7331 (jeśli nie

dotyczy to inwestycji o znaczeniu lokalnym w świetle wykładni ustawy - prawo

budowlane) sugeruję dodać tę informacje w uwagach na sp\sie zdawczo-odbiorczym i

traktować dokumentację jako decyzje administracyjne o katrgorii archiwalnej B-5
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4. Zobligować komórki organizacyjne do przekazania własnej dokumentacji do

archiwum zakładowego do 2006 roku włącznie, Izgodnie z postanowieniami rozdziału

XI obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

Ustalone zalecenia i wnioski pokontrolne należy zrealizować w terminie do dnia 1

sierpnia 2008 roku.

Uprzejmie proszę o nadesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego

pisma informacji o podjętych działaniach w celu realizacji ustalonych zaleceń i wniosków.

Do wiadomości:
Archiwum Państwowe w Kielcach
Oddział w Pińczowie
ul. Bat. Chłopskich 32
28-400 Pińczów
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