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ZARZĄDZENIE NR 202120 1 6
WOJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 marca 20t6r.

w sprawie utworzenia składu informatycznych nośników danych w Urzędzie Gminy

Zapoltce.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.

Dz.U, z2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) w zwlązkuz § 2 pkt 11 Rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnta 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczorych wykazów akt oruz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaŁania

archiwów zakładowych (Dz. U. z2011 r. Nr 14,poz.67, Nr 27,poz,I4)) zarządzam, co

następuje:

§1. Tworzy się skład informatycznych nośników danych w lJrzędzie Gminy Zapo\ice

zwany dalej składem IND, ktory znajduje się w pomieszczeniu stanowiska archiwisty.

§2. Informatyczne nośniki danych, którę zostały zarejestrowane w rejestrze przesyłek

wpływających lub zostaŁy wytworzone na stanowiskach pracy i wchodzą w skład sprawy,

pozostawia się w aktach sprawy ażdo czasujej zakończenia, po czym sąprzekazywane do

składu IND, o którym mowa w §1.

§3. W składzie IND przechowuje się wszystkie rodzale informatycznych nośników

danych ptzez okres pełnych dwóch lat kalendarzowych, Iicząc od pierwszego stycznia roku

następującego po roku, dla którego powstał zbtor ptzesyłek w składzie, po czym przekazuje

się je do archiwum zakładowego.

§4. 1. Każdy nośnik danych przekazany do składu IND powinien być trwale

oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

2, Na oznakowanie składa się odpowiedni znak sprawy lub symbol klasyfikacyjny, zktorym

powiązany jest nośnik.

§5. 1. Przekazanie nośników do składu IND odbywa się za pokwitowaniem,

2. Wzor pisma przekazującego inform atyczny nośnik danych do składu IND określ a załączntk

nr 1 do niniejszego zaruądzenia.

3. Odpowiedzialnymi za prawidłowe oznakowanie i przekazanie informatycznych nośników

danych do składu IND są kierownicy ref'eratów oraz samodzielnę stanowiska placy w

utzędzie.

§6, 1, Udostępnienie (wypozyczenie) informatycznęgo nośnika danych ze składu IND

odbywa się na podstawie wniosku.



2, Wzor wniosku o udostępnienie informatycznego nośnika danych zawlera załącznt|< nr 2 do

niniej sze go zar ządzenia

3. W miejsce udostępnianego informatycznego nośnika danych należy umieścić kartę

zastępczą zawterającą nazwę komórki organizacyjnej lub nazwisko pracownika

vlypożyczającego informatyczny nośnik danych bądź nazwę i adres jednostki organizacyjnej,

do której nośnik danych wysłano oraz termin zwrotu,

§7. i. Odpowiedzialnym za właściwe przechowywanie informatyc znych nośników

danych, w tym ochronę przed ich uszkodzeniem, zniszczęntęm lub utratąjest archiwista

2. Pracownik, o którym mowa w ust.1 ponosi odpowiedzialność zaprawidłowe prowadzęntę

ewidencji nośników danych zgromadzonych w składzie IND, w tym za prowadzenie zbioru

przesyłek w składzie.

3, Wzór zbioruprzesyłek w składzie zaw|erazałączntknr 3 do niniejszego zarządzenl,a.

§8. Wykonante zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy, kierownikom referatów

oraz samodzielnym stanowiskom pracy w urzędzie,

§9. Zaruądzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§I0. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Gminy Zapoltce,

ĘĄ/ ó,E T"GMl.\YlĘAPOLlCE
tj. JL Lr,-C,c l'.

mgr Witold Cleszfr}ł



Załącznlknr l
do zarządzenia nr ż02l20l6t,
z dnia 30 marca 2016r,

Zapoltce

(znak sprawy)

Skład InformaĘrczn},ch Nośników Danych
Urzędu Gminy Zapolice

W dniu .... przekazano ....... informatycznych nośników danych,
zgodnie z niZej przedstawioną charakterystyką celem ich przechowania do czasu
przekazanta do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji
archiwalnej.

PRZEKAZUJĄCY:

(nazwa komórki organizacyjne.i przekazującej IND)

(imię i nazwisko oraz podpis pracownika przekazującego IND)

PRZYJMUJĄCY:

(imię i nazwisko oraz podpis przyjmującego IND)

DŃaprzekazanla:

l wypełnia osoba przyjmująca

Lp, Typ II{D
Oznączenie IND
(znak sprawy lub
symbol
kląsvfikącvinv)

ilość
Pozycja ze zbioru
przesyłekw składzie'

Uwagi ( np .numer
seĘny nośniką, jeśli
występuje)
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Załączntkr,lr 2
do zaruądzenia nr 202l20I&.
z dnia 30 marca 2016r.

Zapoltce

(znak sprawy)

(nazwa wnioskującego)

Skład Informatycznych Nośników Danych
Urzędu Gminy Zapolice

Wnioskuję o udostępnienie ze składu IND, nizej wymienione informatycznę nośniki
danych, celem dalszego ich wykorzystania.

l.p
Typ IND

Nazwa komórki
organizacyjnej, która

nośnik
w y tw ot zyła/ z gr omadziła

lub nrzekaz,ała

ilość Sposób udostępnienia
Przewidywany
termin zwrotu

Pozycla ze zbioru
przesyłek w
składzię 1

l wypełnia osoba udostępniająca

(imię, nazwisko i podpis osoby, która wnosi o udostępnienie)
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Załączntknr 3
do zarządzenia nr 20212016r.
z dnla 30 marca 201&.

ZBIOR PRZESYŁEK W SKŁADZIE
INFORMATYCZNYCH NOSNIKOW DANYCH

Lp. Dataprzekazania Komórka
organizacyjna
nrzekazlliaca

Typ IND Oznaczenie IND ilość uWagl
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