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Pani
Malgorzata Winiarska
Przewodniczqca
Rady Gminy Wierzbica
w/m

W odpowiedzi na interpelacjg
przekazanE w dniu 22. 10 .2021 r.:

radnych Damiana Zielorki i Matgorzaty Winiarskiej,

p o ko nt- r,,.P' :Y.#:',J[',ill?Iii', Hil'"Jffi'
i Kanalizacji w Wierzbicy: '

protok6l kontroli nr HKN.4410.4.1.2021 z dnia 09.06.202L r., przeprowadzonej przez

P owiatow4 Stacj g S anitarno-Epidemio 1o g icznq w Radomiu ;

protok6l kontroli'nr HKN.4410.4.2.2021 z dnia 09.06.2021 r., przeprowadzonej przez

Powiatow4 Stacjg Sanitarno- epidemiologiczna w Radomiu;

protok6l kontroli nr HKN.4410.9.1.2021 z dnia 09.06.2021 r., przeprowadzonej przez

Powiatow4 Stacj g S anitarno-Epidemiolo g icznq w Radomiu;

protok6l kontroli nr HKN.4410.9.2.2021 z dnia 09.06.202I r., przeprowadzonej przez

Powiatow4 Stacj g S anitarno-Epidemiolo g icznq w Radomiu;

decyzja ff HKN.49.77.2021 z dnia 06.07.2021 r., wydana przez Paflstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu;

decyzla nr HI<N.49.79.2021 z dnia 06.07.2021 r.2 wydana przez Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu;
protok6tr kontroli nr 1/WA.RUK.452.76.2021 z dnia 27.07.2021 r., przeprowadzonej

przez Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki

Wodnej w Warszawie;

wyst4pienie pokontrolne nr LWA.410.019.04.2021 z dnia 30.09.2021 r., z kontroli
przeprowadzonej przez Naj wy2sz4 Izb g Kontro li D el e gatura w Warszawie.

. rLa dzienzloaeniainterpelacji wrJrzEdzie Gminy w Wierzbicy obowi4zywala Instrukcja
Kancelaryjna w brzmieniu okreslonym zalqczrrikiem ff 1 do rozporzqdzenia Prezesa Rady

Ivfinistr6w z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczov,rych

wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie oryarizacji i zakresu dzialania archiw6w zal<Nadowych,

kt6re zostalo ogloszone w Dzienniku Ustaw w 20ll roku pod numerem 14 pozycja 67. Ogloszony

tekst rozporzqdzenia wraz zalqcznikami dostgpny jest na stronie Intemetowego Systemu Akt6w
Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl) oraz na stronie Rz4dowego Centrum Legislacji
(www.rcl.gov.pl). Instrukcja kancelaryjna ustala spos6b postgpowania z dokumentem, kt6ry
wplywa do urzgdu jako podmiotu obsluguj4cego organy gminy. Normatyw ten okreSla przede

wszystkim system kancelaryjny obowipujQcy dla wszystkich urzgd6w samorz4dowych czy obreg

dokument6w, spos6b rejestracji spraw, spos6b zal.atwiania spraw, postgpowanie z dokumentacj4

spraw zakonczonych (ich archiwizacjg). Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2b ustawy o narodowym
zasobie archiwalnyml, zmian instrukcji kancelaryjnej dokonuje Prezes Rady Ministr6w w drodze

Wierzbica, dnia 5 listop ada 2021 r.

i-

z zaleceniami pokontrolnymi oraz vvyst4pienie

sig w 2021 roku w Zakladzie Wodoci4g6w

I ustawa z dnia 14lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U. 22020 r., poz 164 ze zm.).
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rozporzqdzenia na wniosek ministra wtraSciwego do spraw administracji publicznq oraz ministra
wlaSciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwanarodowego.

. w zaN4czeniu przekazujg Strukturg organizacyjn4 Urzgdu Gminy w Wierzbicy oraz

wykaz etat6w na poszczeg6lnych stanowiskach w Urzgdzie Gminy w Wierzbicy obowi4zuj4cy

w dniu 22.10.2021r.

Otrzymuj4:
1. Adresat;

@ ata.


