
ZARZĄDZENIE  NR  201/2011  

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

   z dnia 30 grudnia 2011r.                      

 

 

w sprawie ustalenia  Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego 

w  Książu Wlkp., które nie są otwierane i rejestrowane  w sekretariacie. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 42 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej 

załącznik Nr 1 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) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się  Listę rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Książu 

Wlkp., które nie są otwierane i rejestrowane w sekretariacie, stanowiącą załącznik do 

zarządzenia, pod warunkiem właściwego ich oznaczenia. 

 

§ 2. Zarządzenie ma zastosowanie do dokumentacji  powstającej i napływającej do Urzędu 

Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

§.3. Traci moc Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  18 marca 2011r. 

w sprawie ustalenia  Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego  

w Książu  Wlkp., które nie są otwierane w sekretariacie. 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

 

 

        Burmistrz  

       /-/   Teofil Marciniak  

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia nr  

201/11/Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  

30 grudnia 2011r. 

 

 

 

LISTA RODZAJÓW PRZESYŁEK WPŁYWAJĄCYCH   

DO URZĘDU  MIEJSKIEGO  W KSIĄŻU Wlkp. 

KTÓRE NIE SĄ OTWIERANE   I  REJESTROWANE  W SEKRETARIACIE: 

 

 

 

 

  

1) przesyłki imienne ( imię, nazwisko, adres lub nazwa urzędu ) opatrzone dopiskiem : "do 

rąk własnych", 

2) przesyłki opatrzone dopiskiem : " nie otwierać ", 

3) przesyłki niejawne zapakowane zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, 

4) przesyłki stanowiące tajemnicę skarbową, 

5)przesyłki niewłaściwie skierowane, które należy zwrócić do urzędu pocztowego,  

w przypadku przesyłek poleconych lub ekspresowych za pokwitowaniem, 

6) przesyłki oznaczone jako wartościowe, 

7) przesyłki adresowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

8) oferty dotyczące zamówień publicznych, 

9) oferty w konkursach dotyczących pożytku publicznego, 

10) oferty dotyczące naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie, 

11)oferty dotyczące konkursów na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych gminy, 

12) oferty dotyczące zapytania o cenę na podział/wycenę nieruchomości, 

13) oferty dotyczące zapytania o cenę  na usługi, dostawy bądź roboty budowlane,   

14) korespondencja adresowana do Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Burmistrz  

       /-/   Teofil Marciniak  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


