ZARZĄDZENIE Nr 33/2015
WÓJTA GMINY KRASNE
z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Krasne systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów (EZD)
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), § 39 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej
stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych (Dz. U. z
2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne zarządza co następuje:
§ 1.
1. Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i
rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy Krasne jest system tradycyjny,
rozumiany jako system wykonywania czynności kancelaryjnych.
Dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia
dokumentacji w postaci nieelektronicznej,
2. Proces dokumentowania spraw w systemie tradycyjnym jest wspomagany
przez system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożonego
w ramach Projektu EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa”.
§ 2.
Dla wszystkich spraw rejestrowanych i prowadzonych w systemie tradycyjnym,
system EZD stanowi wspomagające narzędzie informatyczne służące m.in. do:
1) rejestracji, ewidencji oraz obiegu korespondencji przychodzącej i
wychodzącej;
2) dekretacji spraw;
3) zakładania i prowadzenia spraw;
4) prowadzenia możliwych do zrealizowania w systemie rejestrów lub ewidencji
z wyłączeniem rejestrów i ewidencji prowadzonych w innych systemach
określonymi odrębnymi przepisami;
5) udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz Urzędu Gminy;
6) prowadzenia korespondencji wewnątrz Urzędu.
§ 3.
Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Krasne do stosowania systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Zespołowi
Utrzymania Rezultatów Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” powołanego Zarządzeniem Nr 39/2013
Wójta Gminy Krasne z dnia 11 grudnia 2013 r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

