
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 
WÓJTA GMINY OBROWO 

z dnia 2 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt 

Na podstawie art. 6 ust. 2d ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. z 2020r. poz. 164) w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Toruniu zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Rozbudowuję jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w Urzędzie Gminy Obrowo zgodny 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych poprzez zmianę hasła trzeciego rzędu i dodanie nowego symbolu i hasła 
klasyfikacyjnego czwartego rzędu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. czynności kancelaryjnych w Urzędzie 
Gminy w Obrowie oraz Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu. 

§ 3. Dokumentacja dotycząca obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych i dodatków energetycznych 
wytworzona i zgromadzona w Urzędzie Gminy Obrowo przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia 
podlega kwalifikacji do kategorii archiwalnej określonej w zmianach do jednolitego rzeczowego wykazu akt 
o którym mowa w § 1. 

§ 4. Sprawy wszczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy 
przerejestrować zgodnie ze zmianami do jednolitego rzeczowego wykazu akt, o którym mowa w § 1. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Obrowo 
 
 

Andrzej Wieczyński 
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Załącznik do zarządzenia Nr 3/2023 

Wójta Gminy Obrowo 

z dnia 2 stycznia 2023 r. 

Rozszerzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz 
urzędów obsługujących te organy i związki 

Symbole klasyfikacyjne 
I II III IV 

Hasła 
klasyfikacyjne 

Oznaczenie 
kategorii 

archiwalnej 

Uszczegółowienie 
hasła 

klasyfikacyjnego 
  824  Obsługa 

dodatków 
  

   8240 Obsługa 
dodatków 
mieszkaniowych 

B5  

   8241 Obsługa 
dodatków dla 
podmiotów 
wrażliwych 

B5  

   8242 Obsługa 
dodatków 
energetycznych 

B5  
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