
LARZ4DZENIE NR ff.L t2oo4
Burmistrza MiastP Jqdrzejowa
z dnia ...ák.:....8ff.,......2004 roku '

w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów

gmin i zwi4zków miPdzYgminnYch '
Nupoárt.g 2l pkt I Regularninu Organizacyjr-rego UrzEdu

Miejskiego w Jgdrzejowie oiaz $-1 5 Rozpor zqdzena PtezesaRady Ministrów

z dnia 22 grcdnia 1999r. w sprawie insimkcji kancelaryjnej dla organów Eni'

r zwiEzków mipdzygrninnych 
'l 

Dz. u. Nr 112 poz. 1379 z 31.12' 1999 r'

,^.. ir. lJ.22003 r. Nr 69 poz.636 I zarzqdzam co nastQptl ie :

$ 1
Rozszerza sig jedn olity tzeczowy wykaz akt dla organów gtxil i zwi4zkÓw

rni gdzy grn innych *pró*ad zony rczpor zqdzeniem Preze sa R ady Ministrów

z dnia l0 marca ZOii: roku zmieniaj4cyrn tozporzqdzenie w sprawie instrukcii

kancelaryjnej dla organów Enirl i iwiqzków rniqdzygrninnyc-ll lDl U Nr 69

poz. 6361o dodatkoi. ty*-bole klasyfikacyjne i hasla klasyfikacyj'e dotycz4ce

iok,rro.ntacji sfery " wyborów do Parlarnentu Europejskiego" ,-" Attdytu

wewnqtrzne-go",'i5*iudóreú rodzinnych" oÍ az " Sritiadczei opiekuíczych"

w sposob nastQPtÚAc) :
It. w wykazie hasei iiasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzEdu :

t/ náSle klasyfikacyjnyrn " 0 ZARZdDZANIE" :
_ haéle drugiégo ,rp¿,i ..00 9RGANY JEDNOOSOBOWE
I KOLEGIALNE';, poprzez dodanie hasla trzeciego rzqdu
..008 - Parlarnent Éurópeiski wybory do Parlamentu Europejskiego "'

- hasle drugiego rzqdu "^09 NADZOR,KONTROLE, BADANIA" poptzez

dodanie haslá trzeciego rzgdu '. "094 Audyt wewngtrzny " '

2l haileklasyfikacyjnyrn " ti ZDROWIE, POMOC SPOLECZNA, OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE 
''

- hasle drugiego rzgdu " 8l POMOC SPOLECZNA, SPRAWY OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH, OP1EKA NAD DZIECMI " POPTZEZ dOdANiE

hasla trzeciego rzEdu : " 818 swiadczenia rodzinne ".

Ill.w jednolityrn rzeczoryrn wykazie akt :
l/ lraéle klasyfikacyjnyrn " 0 LARZADZANIE"- w tabeli :

008 Parlament europé¡st i 85 Bc postqpowanie z dokurnentacj4
- w-vbory do Parlameniu Europejskiego wyborcz4reguluj. odrqbne

przeplsy .

094 Audyt wewngtrznY
0940 Zasady i rnetodYka 810 Bc

audytu wewnqtrznego

0941 Plany audYtu A Bc

wewnPtrznego
i sprawozdania z Jego
realizacli .

Zbiór aktów normatYwnY clr
i irurych aktów PrawttYch'
procedury, itP.



0942 Audyt wewngtrzny BEl0 Bc Prograrny, protokoly , notatki'

planowy i pozaplanowy oéwiadczenia " notatki
z czynnosci sPrawdzajqcYch '

2/ haSle klasyfikac,vjnyrn " 8 ZDROWIE , POMOC SPOLECZNA,OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE " - w tabeli :
818 Swiadczeniarodzinne
8180 Zasilek rodzinnY 810 Bc

8l8l Dodatki do zasilku rodzinnego B10 Bc

8182 Swiadczenia oPiekuúcze
81820 Zasilekpielpgnacyjny Bl0 Bc

81821 Sw'iadczenie pielpgnacyjne 810 Bc

$ 2

Zarzqdzenie wchodzrw 2ycie z dniem podjpcia '

1

Burmistrz Miasta JPdrzejowa

in2. Leszek KaPcia


