
w6 GMINY 
NOWE MIASTO 

ZARZ1\DZENIE NR 45/2015 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 8 wrzesnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia w Urz-rdzie Gminy Nowe Miasto systemu 

Elektronicznego Zarz~dzania Dokumentacj~ (EZD) 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zwi'lzku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 0 informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj'lcych zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. (114) oraz § 39 ust. 2 rozporZ'ldzenia Rady Ministr6w 

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

wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych 

(Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), zarz'ldza siy, co nastypuje: 

§ 1. W ramach realizacji projektu "Rozw6j elektronicznej administracji w samorz<}.dach 

wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj'lcej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu 

wojew6dztwa" wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 

Mazowieckiego 2007-2013- w dzialaniu 2.2. "Rozw6j e-uslug" 

z dniem 9 wrzesnia 2015 r. wprowadza siy w Urzydzie Gminy Nowe Miasto system 

Elektronicznego Zarz'ldzania Dokumentacj'l (EZD) jako oprogramowanie wspomagaj'lce 

wykonywanie czynnosci kancelaryjnych w systemie tradycyjnym. 

§ 2. System, 0 kt6rym mowa w § I rna za zadanie w pierwszym etapie uporz'ldkowanie 

wykonywania czynnosci kancelaryjnych w zakresie korespondencji wplywaj'lcej 

i przychodz'lcej do Urzydu. 

§ 3. Korespondencjy kierowan'l do Urzydu (niezaleznie od [ormy wniosku w jakiej zostal 

zlozony - papierowa- elektroniczna) przyjmuje i rejestruje Sekretariat Urzydu. 

§ 4. Wykonanie niniejszego Zarz'ldzenia powierza siy pracownikom Urzydu Gminy Nowe 

Miasto. 



§ 5. Zobowi¥uje siy wszystkich pracownikow do wspolpracy z Sekretariatern 

i informatykiern Urzydu w zakresie obslugi systernu oraz do bie4cego nadzoru nad jego 

funkcjonowaniern. 

§ 6. Nadzor nad realizacj<t- ZarZ't-dzenia powierza siy Sekretarzowi Grniny. Kierownikorn 

Referatow oraz pracownikorn na sarnodzielnych stanowiskach. 

§ 7. Zarz<t-dzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania i rna zastosowanie do spraw 

wplywaj<t-cych do Urzydu od 9 wrzesnia 2015 r. 


