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ARCHIWUMPAÑSTWOWE
WE WROC£AWIU
50-215Wroc³aw
ul. Pomorska 2
dotyczy: zaleceñ pokontrolnych
Odpowiadaj¹c na pismo Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu z dnia 29.04.2008

rokunr.OV-402 -43/08w sprawiezaleceñpokontrolnychPowiatowyInspektorat
Nadzoru Budowlanego w Oleœnicyinformuje o wykonaniu nastêpuj¹cych zaleceñ
pokontrolnych:
1. Komórka organizacyjna przekaza³a ca³oœæ
dokumentacji ( w tym akta kat. A)
do archiw\Jmzak³adowego, wytworzone do 2007 roku.

2. Sporz¹dzonospisy zdawczo- odbiorcze,osobnodla dokumentacji
niearchiwalnejoraz dla materia³ówarchiwalnych.
3. Przekazanodo ArchiwumPañstwowegowe Wroc³awiujeden egzemplarz
spisu zdawczo--odbiorczegoprzekazanychdo archiwumzak³adowego
materia³ówarchiwalnych.
4. Uporz¹dkowanoakta osoboweby³ychpracowników

za³¹czniki:
1. 1 egz. Spisuzdawczo-odbiorczegoakt nr.1

~

( pieczêæinspektoratu)

SPISZDAWCZO-ODBIORCZY AKT NR ..i...

2007

Sprawozdania
rocmc.

2.-

Sprawozdania
statystya8:0
staniei ruchuœrodków

2007

trwa³ychorazla³:

4.

S.

-

~

sprawozdania
F-03.zalata
2004.2005t2006t2007
031 Sprawozdania
roczne.
2004Sprawozdania
statystyczne o budynkach
2007
niemieszka1nych
zbiorowegozamieszkania,
domkachletnichoraz
urz¹dzeniachzaopatrallia
wsi w wodê-przekazanych
do lltytku 8-08 za lata;
2004,2005,2006,2007
0321 Sprawozdania
z dzia³alnoœci.1999
Obiekty budowla.
przekazane
2007
do u¿ytkowaniaGUNB-l,
nakazyrozbiórki obiektów
budowlanychGUN8-2
za ³ata
1999.2000,2001,2002,
2003,2004,2005,2006,
2007
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OV-402 -- 43/08
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OV-402

29.04.2008r.
29.04.2008r.

we roc³awiu.
dna³aj~

na podstawieart. 28 pkt l i 4 ustawy
zuome archiwalnymi archiWKh (jednolity tekst ustawy:
Dz. u.
U. nr 97 z 2006..poz. 673 z póm. m1ianami)pr-z.eprowad7i³odnia 18 kwietnia 2008r.
kontrolêarchiwumzak³adowegoPowiatowegoInspektoratuNadzoruBudowlanegow Oleœnicy.
Kontrola wykaza³, u Inspektoratosncowa³ i zatwierdzi³ w Archiwum Pañstwowymwe
Wroc³awiuinstrukcjê kancelaryjn¹, jednolity rzeczowywykaz akt oraz instrukcjêarchiwaln¹.
PrKOwnik odpowiedzialny za prow8dZel1iearchiwum ukoñczy³ kurs archiwalny stopnia
pierwszego.Wiêkszoœæ
dokumentacji niearchiwalnej zosta³aodpowiednio uporz¹dkowanai
zewidencjonowana.
Materia³y archiwalneznajduj¹ siê w
w trakcie porz¹dkowania.W zwi¹zku z
tym wydajesiê nastêpuj~ zalecenia
pokontrolne:
za)
dnia 14 li~
zz dnia

1983r. o ~wym

l . Przekazaæ
.
at z komórek
organizacyjnychdo archiwum zak³adowego,uPOrz.¹dkowan¹,na
podstawieewiden
ewidencji. ca³oœæ
.
dokumentacji(w tym akta kat. A ). wytworzonej do 2OO6r

~e.

2. Katdorazowoprzy przekazywaniudo archiwum zak³adowegomateria³ów archiwalnych
zdawczo- odbiorczego rxzay³8Æ do Archiwum Pañstwowego we
jeden egzemplarz~
Wroc³awiu.

3.

Upor.³.ikow8Æakta osoboweb. pracowników.
4. Skierowaæ
osobêzajmuj¹c¹siê archiwumzak³adowym
na kursarchiwalnydrugiegostopnia
organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich- (Wzia³ Dydaktyczny we
Wroc³awiu.
Tennin realiZKji zaleceñ p>k.ontrolnychwymacza siê na dzieñ 15 grudnia 2008r. O ich
wykonaniunale¿yzawiadomiæArchiwum Pañstwowewe Wroc³awiuw ci¹gu dwóchtygodni od
wymienionej daty. Prosimy ponadto o zawiadomienie- w terminie 30 dni od otrzymania
zaleceñ- o przyst¹pieniudo ich wykonywania.
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Nasz znak:
OV -402- 43/08

w zwi¹zkuZ

yiZt;³--uwadmn¹ kontrol¹ archiW\DDzak³ado~

Data:
29.04.2008r.

Powiatowego

InspektoratuN8dzon1BuOOwlanego
w Oleœnicy,Archiwum Paftstwowewe W~³awiu ~³a
2 egzemplarzeprotoko³ukontroli i jeden eazetnplarzzaleceñpokontrolnych.Jedenegzemplarz
protoko³ukontroli nale¿yodes³aæ
na adresArchiwum Pañstwowegopo uprzednimpodpisaniui
opatrzeniu(na l-szej stronie)pi~.i¹

nag³ówkow¹I~oratu.
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Znak sprawy: OV-402- 43/08

PROTOKÓ³.. KONTROLI ARCHIWUM ZAK³.ADOWEGO
PowiatowegoInspektoratu Nadzoru Budowlanegow Oleœnicy
(ul. J. S³owackiego10,56-400Oleœnica)
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ZMObie

Informacje wstepne:

Kontrolê przeprowadzi³"" dniu 18 kwietnia 2008r.
starszy
archiwista Archiwum Pañstwowegowe Wroc³awiu, na podstawieupowa¿nienianr 5, w
obecnoœciprzedstawicielajednoStki kontrolo",'anej panI
ksiêgowejarchiwistki.
Jednostka kontrolowana zosta³a utworzona 1 stycznia 1999r.na mocy art. 40 Ustawy z
dnia 13 paŸdziernika1998r., Przepisy wprowad7.aj¹ceustawy refonTluj¹cej administracjê
pubJiczn¹(Dz.U nr 133z 1998r.,poz. 872),
obecnie kieruje ni¹ pan Andrzej Komarzyniec- Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanegow Oleœnicy
Organem nadrzêdnym lub nadzoruj¹cym jest: StarostwoPowiatowe w Oleœnicy(ul. J.
S³owackiego1O,56-400Oleœnica).
t, Statut~regulamin kontrolowanej jednostki:
- Statut Po",'iatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 30 czerwca 2006r..
l:dlwierdzonyprzezPo\\liatowegoInspektoraNadzoruBudowlanegow Oleœnicy
- Regulamin Organizacyjny wprowadzony uchwa³¹ nr 50/99 Zarz¹du Powiatu
Oleœnickiego z dnia 9 wrzeœnia 1999r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organi711cyjnego
PowiatowegoInspektoratuNadzoruBudowlanegow Oleœnicy,
(poprzednie nazwy z podaniem dat granicznych):
4. Zmiany organizacyjne w przesz³oœci
brak.
przekszta³cenia.
50 Jednostka kontrolowana nie znajduje siê w stanie likwidacji, upad³oœci,
6. Ostatni¹ kontrolê archiwum pañstwoweprzeprowadzi³ow dniu 26 czerwca2006r,
7. Archiwum zak³adowenic by³o kontrolowane przez inne instytucje.
8. W jednostce kontrolowanej obo~'i¹zuj¹ przepisy kancelaryjno- archiwalne, uzgodnione
z Archiwunl Pañstwowymwe Wroc³awiu:
a) instrukcja kancelaryjna, wprowadzonazarz¹dzenjemnr 1/2007 PowiatowegoInspektora
NadzoruBudowlanegow Oleœnicyz dnia l lutego 2007r.w sprawieinstrukcji kancelaryjneji
rzeczowego~)'kazu akt dla PowiatowegoInspektoratuNadzoru BudowlanegoInspektoracie
Oleœnicy
b) jednolit)' rzeczowywykaz akt, wprowadzonyzarz¹dzeniem:jak wy¿ej
c) instrukcja w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania archiwum zak³adowego
wprowadzonazarz¹dzeniem:jak wy¿ej
- archiwalne:brak.
d) innenormatywykance.taryjno
1.

~

W J»'OIoko/edokOI³-³O I³r..³leñ ³ta podstawie aIt.6 II.rt 2 II.rtawy Z dnIa 29 ltelJmla /997 r. o oc³lrOltl.ellI11³ycJt

O.fobowycJa
(Dz.U z 2002 r. Nr 101,poz.91.-.)
..4ndnejKomarzyrriec

II

Ustaleniakontroli

1. Stosowanieprzepisów kancelaryjno - archiwalnych, szczególniew zakresiepoprawnoœci
klasyfikacjjj kwalifikacjj dokumentacjioraz kompletnoœci
i regularnoœci
jej przekazywania
do
archiwumzak³adowego:
W Inspektoracieznajduje zastosowaniesystem kancelaryjny bezdzielU1jkowy.
Dokumentacjaprzekazanado archiwum zak³adowegozosta³aw³aœciwiesklasyfikowanawedhIg
symboli jednolitego rzeczowegowykazu akt oraz odpowiedniozakwalifikowanado kategorii
archiwalnych Akta spraw zamkniêtych kat. B zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹merytoryczn¹
przekazujesiê do archiwumzak³adowegoregularnieca³ymikompletami.Pozosta³adokumentacja
niearchiwalnazosta³a uporz¹dkowana i obecnie jest ewidencjonowanana spisach zdawczoodbiorczych akt. Materia³y archiwalne nie by³y dotychczas prLekazywanedo archiwum
zak³adowego.
2. Zbiór dokumentacji
W archiv.'Um
jest przechowywana:
a)
dokumentaciawlasna:
- akto1\'a
kategorii A w iloœciok. O,25mb,z lat 1999- 2007
kategorii B w iloœciok. 36,OOmb,
z lat 1999- 2007
w tym akta kategorii "8E50"

- 0,05 mb z lat 2005- 2007, "856".

O, 20 mb z lat 2004- 2007

- techniczna:zosta³aujêtarazemz dokumentacj¹aktow¹
-elektronicznana noœnikachmagnetycznychi optycznych: brak
- kartograficzna: brak
-audiowizualna: brak
b)
c)

dokumentacia odziedziczona:brak
dokumentacia zdeponowana:brak

3. Zbiór dokumentacji obejmuje ogó³em36, 25 mb, w tym:
kategorii A \v iloœciok. O, 25mb
kategorii B w iloœciok. 36, OOmb
w t)'m akta kategorii "BE50³1- 0,05 mb z lat 2005-2007,"B50"- O,20 mb z lat 2004-2007

4. Stan zbioru

(skomentowaæ dane zawarte w punktach 2 i 3, w porównaniu ze stanem z
poprzedniej kontroli okreœliæstan fizyczny zbioru dokumentacji).
W porównaniu do ustaleñ poprzedniej kontroli metra¿ akt zwiêkszy³ siê o 18, 15mb, w tym
materia³ów archiwalnych o O, 15mb, a dokumentacji niearchiwalnej o 18, OOmb.Stan fizyczny
dokumentacji dobr}'.
5. Materia³y archiwalne podlegaj.ce przejêciu przez archiwum pañstwowe: brak.
6. Stan uporz¹dkowania zbioru dokumentacji (w szczególnoœciuk³ad akt, kwalifikacja do
kategorii archiwalnych, opisy teczek, prawid³owoœæ
zewidencjonowania i znakowania teczek
sygnaturami archiwalnymi, kompletnoœæ
materia³ówarchi\\-'alnych).
W archiwum zak³adowym oraz pomieszczeniach biurowych przechowuje siê
dokumentacjê w³asn¹ kat A i B, pochodz¹ca z lat 1999- 2007. £¹czny metra¿ akt wynosi 36.
25mb. Przewwj¹ca
czêœæzasobu obejmuje dokumentacjê kat. B, odnosz¹ca siê do
dzia³alnoœcimerytorycmej Inspektoratu. na któr¹ sk³adaj¹ siê m. in. decyzje- pozwolenia na
budowê, pozwolenia na u¿ytkowanie i zawiadomienie o zakoñczeniu budowy, dokumentacja
samowoli budowlanych, spraw spornych, utrzymania obiektów. Dokumentacjê poszczególnych
obiektów budowlanych gromadzi siê w osobnych teczkach. Teczki uk³ada siê wed³ug gmin, zaœ
w ramach gmin wed³ug kolejnoœciwynikaj¹cej z numerów kolejnych nadanych w rejestrach.
Poszczególnej.a. zosta³y równie¿ zewidencjonowane na spisach zdawczo- odbiorczych. Teczki
zaopatrzono w odpowiednie opisy. Czêœæ
akt, tj. decyzje- pozwolenia na budowê (ok. 1, OOmb
z lat 1999- 2000), pochodz¹cych z Urzêdu Miasta i Gminy w Sycowie, przechowuje siê w

1

pud³acharchiwalnych.Pozosta³aczêœæ
dokumentacjiniearchiwalnej(m.in. listy p³ac. karty
zbiorczep³ac z lat 2004- 2006. deklaracjeJX)datkowe.
ewidencjasyntetycznai analitycma,
ubezpieczenia
spo³eczne.statystyczneopracowaniacz¹stkowe.dokumentacjaszkoleñ)-zosta³a
uporz¹dkowana(w³aœciwieopisanei przeszyte)i obecnierozpoczêtojej ewidencjonowaniena
spisachzdawczo-odbiorczych. Akta osoboweb. pracowników(3 j.a) nie by³y dotychczas
porz¹dkowane.Dokumentacjap³acowo.kadrowa oraz finansowa,kat A i B. by³a w latach
1999-2004 prowadzonaprzez StarostwoPowiatowei majduje siê w archiwumzak³adowym
Starostwa,w tym równie¿bilansei bud¿ety.
W komórkachorganizacyjnychInspektoratupozostaj¹akta kat. A (bilanse.bud¿etyz lat
2004- 2007, sprawozdaniastatystycmeopracowaniakoñcowe za lata 1999- 2007, rejestry
nadzorubudowlanego.interwencjew sprawienadzwyczajnychzagro¿eñbudowlanych,skargi).
Obecnieprowadzones¹ pracenadich uporz¹dkowaniemorazzewidencjonowaniem.
7. Dokumentacja w archiwum zak³adowym nie by³a porz¹dkowana przez osoby ani flnnY
zewnêtrzne.
S.Ewidencja.
Jednostkakontrolowanaprowadzinastêpuj¹ceœrodkiewidencyjne:
a) wykaz spisówzdawczo-odbiorczych-ta~
b) spisyzdawczo-odbiorcze-tak, osobnedla katcgorii A i B- tak (tylko kategoriaB)
c) spisy materia³ów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Pañstwowego we
Wroc³awiu- nie.
d) protoko³y oceny dokumentacji i spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonedo
zniszczenia-nie.
e) ewidencjêwypo¿yczeñ-tak (karty udostêpnieniaakt),
³) inne œrodkiewidencyjne:rejestrynadzorubudowlanego.
9. Ocenapro\\'udzenia ewidencji:
Dokumentacjêprzekazan¹ do archiwum zak³adowegozewidencjono",'anona spisach
zdav.'czoodbiorczych akt. Spisy rejestruje siê w wykazach spisów akt. Dokumentacjê
wypo¿yczasiê na podstawieewidencji(karty udostêpnieniaakt).
10. Miejsce przechowywania dokumentacji poza lokaJem archiwum zak³adowego:bilanse
oraz budzety obejmuj¹ce okres od roku 1999 do lipca 2004r, dokumentacjap³acowaoraz
ksiêgowaprzechowywanes¹ w archiwumzak³adowymStarostwaPowiatowegow Oleœnicy.
11. Udostêpnianie akt (terminowoœæ
zwrotów akt, stan fizyczny udostêpnianychakt):
doktlmentacjêwypo¿yczasiê na podstawieewidencji (karty udostêpnieniaakt). Akta zwraca
siêterminowow dobrymstaniefizycznym.
12. Brakowanie dokumentacji niearcbiwalnej nie by³o dot)'chczasprzeprowadzane.
Jednostka kontrolowana nie posiada zezwolenia generalnego na brakowanie
dokumentacji niearcbiwalnej.
13. Przekazanie materialó\\' archiwalnych do Archi\\'um Pañstwo\\'egowe Wroc³awiu nie
mia³odotychczasmiejsca.
14. Osob¹ odpowiedzialn¹ za. prowadzenie archiwum zak³adowego jest pani Barbara
Kosmala,zatrudnionana pe³nymetaciejako ksiêgov.'a-archiwista(pro",'adzeniearchiwumw
ranlach obov.'i¹zków), posiadaj¹ca wykszta³cenieœrednieoraz posiadaj¹ca przeszkolenia
archiwalneII stopniaw 2006r.W archiwumnie s¹ zatrudnione¿adneinne osoby.
15. Warunki pracy w archiwum 7.ak³adowyms¹ dobre.
16. Lokal archiwum zak³adowego (usytuov.'anie. iloœæ pomieszczeñ, powierzchnia,
v.ryposa¿enie,
zabezpieczenie
przedkradzie¿¹,po¿aremi innymi ujemnymiczynnikami):
archiwum zak³adowezlokalizowanow pomieszczeniupiwnicznym o powierzchni ok. 16,
oOm2, Pomieszczenie jest wykorzystywanerówniet jako archiwum podrêczne wydzia³u

architekturyStarostwaPowiatowegow Oleœnicy.Dokumentacjêprzechowujesiê na rega³ach
metalowych, zaopatrzonych w opisy. Oœwietlenienatura1ne-s³abe, sztuczne- dobre.
Zabezpieczenieppo¿. w postaci gaœnicy.Zabezpieczenieantyw³amaniowestanowi roleta
antyw³amaniowa
zamykanana klucz, zamontowana
zadrzwiami prowadz¹cymido archiwum.
17. Inne ustalenia kontroli (m. in. oœwiadczeniaprzedstawicieli kontrolowanej jednostki
udzielaneustnie): brak,
18. Wykonanie zaleceñ pokontrolnych z poprzednio przepro,,'adzonej kontroli przez
archiwum pañstwo\\'e:
zrealizowano zalecenia l, 3- 6, 8. czêœcio\,-'o
zrealizowano zalecenie 2, nie zosta³o
zrealizo\,-'ane
zalecenie7.
III.
Zalecenia \\'Vnikaigce z ustaleñ biegcei kontroli zostana przekazane odrebnym
pismem.
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