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ZARZĄDZENIE NR 44/2022 

BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia 

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

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559, 583) oraz art. 6 ust. 2d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te 

organy i związki stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) uzupełnia się w sposób określony w załączniku 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drzewicy 

 

 

Janusz Reszelewski 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2022 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 13 maja 2022 r. 

 

Uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz 

urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa  

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. Nr 14, poz. 67) 

 

Symbole klasyfikacyjne 
Hasło klasyfikacyjne 

Oznaczenie 

kategorii 

archiwalnej 

Uszczegółowienie hasła 

klasyfikacyjnego I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

  531  Sprawy społeczne   

   5316 
Obsługa organizacyjna konsultacji 

społecznych 
BE5 

min. konsultacje społeczne 

dot. budżetu obywatelskiego 

 


