
                       
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 21 listopada 2013 r.                                                                     
w sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

 
Archiwista - 
- koordynator czynności kancelaryjnych   
 
 

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych za 2015 rok 
 

Lp.  Podmiot kontrolowany 
(pełna nazwa, adres) 

Data 
przeprowa-

dzenia 
kontroli  

Temat kontroli  Ilość 
zaleceń, 

wniosków, 
uwag1 

Zakres wydanych zaleceń, wniosków, 
uwag* 

1. 
 
 

Centrum Organizacji Pozarządowych 
ul. 3 Maja 1/3 

19.01.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

0 Wydział prawidłowo wykonuje czynności  
kancelaryjne zgodnie z Instrukcją 
kancelaryjną. 

2. Wydział Drogownictwa 
ul.  Wojska Polskiego 2 B 

27.01.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

2 Nieodpowiednio dobrane klasy z JRWA – 
zostały zmienione na odpowiednie. 
Nieodpowiednio przygotowane dokumenty do 
przekazania do AZ – zostały poprawione. 

3. Wydział Spraw Społecznych 
ul.  Wojska Polskiego 2 B 

17.02.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

2 uwagi Nieprawidłowo nadana kategoria archiwalna – 
poprawiono na prawidłową. 
Materiały archiwalne nie były w teczkach 
bezkwasowych – zostały wymienione teczki 
na prawidłowe. 

4. Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Wojska Polskiego 2B 

25.05.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

1 uwaga Zły dobór klas z JRWA i zła kategoria 
archiwalna – zostały nadane prawidłowe. 

5. Wydział Organizacyjny i Kadr 
plac Wolności 1 

26.05.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

1 uwaga Nieodpowiedni wzór spisu zdawczo-
odbiorczego użyty przy przekazywaniu akt 
osobowych pracowników –  
przepisano na odpowiedni. 

                                                 
 



6. Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Wojska Polskiego 2B 

24.07.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

0 uwag Prawidłowo wykonywane czynności 
kancelaryjne. 

7. 
 

Wydział Spraw Lokalowych, 
ul. Wojska Polskiego 2B 

17.08.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

1 uwaga Zmiana teczek w materiałach archiwalnych na 
bezkwasowe. 

8. Wydział Prawny i Zamówień Publicznych 
plac Wolności 1 

20.08.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

0 uwag Prawidłowo wykonywane czynności 
kancelaryjne. 

9. Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki 
ul. Wojska Polskiego 2B 

15.10.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

2 uwagi Nieprawidłowo nadana kategoria archiwalna – 
poprawiono na prawidłową. 
Materiały archiwalne nie były w teczkach 
bezkwasowych – zostały wymienione teczki 
na prawidłowe. 

10. Wydział Urbanistyki i Architektury 
plac Wolności 1 
 

30.10.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

1 uwaga Nieregularne przekazywanie dokumentacji 
(dokumentacja w wydziałach). Nakazano 
przekazać do końca roku dokumentacje do 
2012 r. włącznie. 

11. Wydz. Promocji i Współpracy z Zagranicą 
ul. Wojska Polskiego 2B 

05.11.2015 Prawidłowość wykonywania 
czynności kancelaryjnych 

3 uwagi Nieprawidłowo nadana kategoria archiwalna – 
poprawiono na prawidłową. 
Materiały archiwalne nie były w teczkach 
bezkwasowych – zostały wymienione teczki 
na prawidłowe. 
Nieregularne przekazywanie dokumentacji  
(dokumentacja w wydziałach). Nakazano 
przekazać do końca roku dokumentacje do 
2012 r. włącznie. 

 


