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Archiwum Państwowe w
Radomiu

—

Nazwa archiwum państwowego

58

Oddział

ul. Wernera 7
26-600 Radom
Identyfikator

Adres

(systemowy)

9965

2019-11-14
Nr wystąpienia

ON.421.53.2019

Data dokumentu

293

Znak sprawy

Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art. 21 ust. 2 i art 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019, poz. 553 z późn. zm.).

Informacje o jednostce kontrolowanej
Urząd Miejski w Kozienicach

8272
Nazwa jednostki kontrolowanej

ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Adres jednostki kontrolowanej

Identyfikator
systemowy

000000005237
49

—

REGON

KRS

—
Uwagi

Informacje o przeprowadzonej kontroli
Kontrolę przeprowadził
Jolanta Rogala
Imię i nazwisko kontrolera

kustosz
Stanowisko służbowe kontrolera

55/2019

2019-10-23

Nr upoważnienia do
kontroli

Data wystawienia
upoważnienia

Data kontroli
2019-10-24
Data rozpoczęcia kontroli

2019-10-24

—

Data zakończenia kontroli

Wskazanie dni będących przerwami w
kontroli

Regularność przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego, stan ich opracowania i warunki
przechowywania.
Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą
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Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna. Materiały archiwalne są regularnie przekazywane przez
komórki organizacyjn do archiwum zakładowego. Stan opracowania materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum zakładowego jest
dobry. Warunki przechowywania materiałów archiwalnych w archiwum zakładowym są zgodne z kryteriami określonymi w instrukcji
archiwalnej.
W trakcie kontroli ustalono, że w archiwum zakładowym przechowywane są materiały archiwalne odziedziczone i własne podlegające
przekazaniu do Archiwum Państwowego w Radomiu, ponieważ minął okres ich przechowywania w Urzędzie. Na dzień kontroli były to
materiały archiwalne z lat 1973-1990 Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach – odziedziczone po urzędzie terenowego organu
administracji państwowej; Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach z lat 1990-1993 i materiały archiwalne Rady Miasta i Gminy w
Kozieniach z lat 1990-1993. Stan opracowania tych materiałów archiwalnych wymaga przygotowania zgodnie ze standardami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasy kowania i
kwali kowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej (Dz. U. 2019, poz. 246).
Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości
W archiwum zakładowy przechowywane są materiały archiwalne podlegające przekazaniu do Archiwum
Państwowego w Radomiu: odziedziczone po urzędzie terenowego organu administracji państwowej Urząd
Miasta i Gminy w Kozienicach oraz materiały archiwlne własne Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach i Rady
Miasta i Gminy w Kozienicach, których 25-letni okres przechowywania w Urzędzie minął. Materiały te
wymagają przygotowania pod kątem przekazania do archiwum państwowego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2019, poz. 246).
Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości
Materiały archiwalne odziedziczone po urzędzie terenowego organu administracji
państwowej Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach zalecam przekazać do Archiwum
Państwowego w Radomiu, po uprzednim ich opracowaniu zgodnie ze standardami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2019, poz. 246).

2020-06-30

Materiały archiwalne, własne Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach oraz Rady Miasta i Gminy w
Kozienicach, których 25-letni okres przechowywania minął w Urzędzie zalecam przekazać do
Archiwum Państwowego w Radomiu po uprzednim ich przygotowaniu zgodnie ze standardami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października
2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2019, poz.
246).

2020-09-30

Opis

Termin realizacji
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Radom, 14 listopada 2019 r.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu
Kazimierz Jaroszek

Pouczenie:
Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową
dokumentację.

Załączniki

Ilość: 0

 Brak
Wystąpienie sporządzono w 2 egz.
egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana
egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Radomiu

