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Bialystok,] 4 wrzeSnia20l2 r.

Pani Monika Kamillska

Dyrektor Biura

Promocji Miasta

lVystryienie pokontro lne

W zwiqzku z kontrol4 przeprowadzonq w terminie od dnia 30 lipca do dnia
6 sierpnia 2012 r. w Biurze Promocji Miasta (na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 26 lipca 2012 r. znak jw.), w zakresie przestrzegartia przepis6w
rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr1w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wyknziw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zalcresu dzialania archiwdw zakladowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), poni?ej przedstawiam
wystqpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola wskazuje na uchybienia w zakresie realizacji ww. zadania:

nieprawidlowo podpisywano korespondencjE (w szczeg6lnoSci korespondencjg
przesylanq drog4 elektroniczn4) kierowanq do adresat6w zevtngtrznych, tj. bez
klauzuli ,,2 upowa2nienia Prezydenta Miasta" oraz bez pisemnego upowaznienia
organu administracji publicznej w tym zakresie ( $ 58 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej
oraz 268 a Kpa). Dyrektor Biura uzyskal pisemne upowaZnienie do podpisywania w
imieniu Prezydenta Miasta Bialegostoku pism oraz dokument6w w sprawach
naleZ4cych do zakresu dzialaria Biura w trakcie trwania kontroli, w dniu 13 sierpnia
br. znak ORN-L 00 5 2- 17 8.20 12.

dyrektor oraz pracownicy kontrolowanej jednostki organizacyjnej Urzqdu nie
posiadaj4 spisanych zakres6w obowi47k6w,

nieprawidlowo stosowano przepis $ 9 ww. rozporzqdzenia, kt6ry stanowi,
iz wsp6lpraca przy zalatwianiu sprawy miEdzy jednostkami organizacyjnymi Urzqdu
odbywa siE w ramach znaku sprawy zarejestrowanej i prowadzonej przez kom6rkg
merytorycznq (czyli tq, kt6ra ma przypisanq realizacjE okreSlonych zadaft, zgodnie
z re gulaminem organ izacyjnym),

w spisach spraw prowadzonych do poszczeg6lnych teczek aktowych nie uzupelniono
czgSci wymaganych, paragrafem 53 instrukcji kancelaryjnej, wpis6w dotycz4cych
prowadzonych spraw,

na wszystkich egzemplarzach pism ,,ad acta", kt6re byly kierowane do adresat6w
zevrngtrznych, nie umieszczano informacji o sposobie wysytki, co jest niezgodne
z $ 60 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej



W zwi4Tku z powyhszym zalecam wzmoZenie nadzoru nad prawidlowym stosowaniem
przez podleglych pracownik6w przepis6w rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrfw z dnia
I8 stycznia 2011 r. w sprnvie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt
oraz iistrulrcji w sprawie organizacji i zalcresu dzialania archiwfw zaHadowych (Dz.U.
Nr 14, poz.67).

Ponadto, zobowiq,zujg Dyrektora Biura Promocji Miasta do wykonania zalecef,
pokontrolnych oruz przekazania mi pisemnej informacji o podjgtych dzialaniach, nie p6iniej
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