
Zarządzenie Nr 9/ 2010 

Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna 

z dnia  25 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie : rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

 Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.  z 2001 r. 

Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  22 grudnia 1999 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U.  Nr 112, poz. 1319 z 

późn. zm.) oraz pisma Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia 6.01.2010 r. w sprawie rozszerzenia 

jednolitego rzeczowego wykazu akt, zarządzam co następuje ; 

 § 1.W celu zapewnienia jednolitości w zakresie tworzenia, ewidencjonowania i 

przechowywania dokumentów z zakresu realizacji zadań gminnych realizowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, rozbudowuje się ustalony rzeczowy wykaz akt poprzez dodanie haseł 

czwartego rzędu o następujące symbole, hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne : 

1) W haśle klasyfikacyjnym „8- ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY 

NIEPEŁONOSPRAWNE : 

Symbole klasyfikacyjne 

Hasła klasyfikacyjne 

Kategoria 

archiwalna 
Uwagi II 

stopnia 

podziału 

III  

stopnia 

podziału 

IV stopnia 

podziału 

V 

stopnia 

podziału 

W komórce  

macierzystej 

W innych 

Komórkach 

81    

POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

OPIEKA NAD DZIEĆMI  

   

 818   Świadczenia rodzinne     

  8183  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego    

   81830 
Ustalenie uprawnień do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego  
B-10 Bc 

 

   81831 Postępowanie wobec wierzycieli B-10 Bc  

   81832 Postępowanie wobec dłużnika B-10 Bc  

   81833 Zwrot świadczenia alimentacyjnego B-10 Bc  

   81834 Umorzenie świadczenia alimentacyjnego B-10 Bc  

   81835 
Zaświadczenia w sprawach funduszu 

alimentacyjnego 
B-10 Bc 

 

  8184  
Przepisy prawne dotyczące świadczeń 

rodzinnych 
B-10 Bc 

 

 

§ 2. Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 

do stosowania tymczasowo instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. 
 

§ 3. Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do opracowania w 

porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego własnego jednolitego rzeczowego 

wykazu akt poprzez uwzględnienie samodzielności organizacyjnej kierowanej jednostki 

organizacyjnej. 
 

 § 3. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię Sekretarza Miasta i 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. 
 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         Prezydent Miasta 

         Roman Wojcieszek 

 


