
Zarządzenie Nr 93 /V/2008 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 30 kwietnia 2008 roku 

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów  
w ramach aplikacji DocFlow 

gminnym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, N r 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271, N r 2 1 4 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z2004r . N r l 0 2 , poz. 1055, N r 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 1, art. 2 ust. 1 

pkt 1, art. 13 ust. 1 i art. 16 ustawy zdnia 171utego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U . Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65, 

Nr 73, poz. 501), art. 39 1 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U . z2000r . N r 9 8 , poz. 1071, z2001 r. N r 4 9 , poz. 509, z2002r . 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, N r 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170. 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, 

poz. 1524), oraz § 52, § 53 i § 54 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 

1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 

(Dz. U . Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz. 636, z 2006 r. Nr 127, poz. 885) 

§ l , W celu usprawnienia przyjmowania i obiegu korespondencji wpływającej do Urzędu 
Miasta Zgierza i wychodzącej wprowadzam elektroniczny obieg dokumentów 
w ramach aplikacji DocFlow. 

§ 2. Zasady elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Zgierza stanowią 
załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów, pełnomocnikom oraz 
samodzielnym stanowiskom w Urzędzie Miasta Zgierza. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 14 dni. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

zarządzam, co następuje: 

Zgierza. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r. 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 93/V/2008 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

Zasady 

Elektronicznego Obiegu Dokumentów 

w Urzędzie Miasta Zgierza 

[. P O D S T A W Y P R A W N E 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. 
Nr 30, poz. 168 z późn. zm.). 

2. Ustawa zdnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.). 

3. Ustawa zdnia 4 lutego 1994r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

4. Ustawa zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U . z 2005 r. Nr 196, 
poz. 1631 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów7 normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ). 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U . z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 
z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U . z 2001 r. Nr 112, 
poz. 1198 z późn. zm.). 

9. Ustawa zdnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z2001 r. Nr 130, 
poz. 1450 z późn. zm.). 

10. Ustawa zdnia 18Hpca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z2002r . 
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

11. Ustawa zdnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U . z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U . z 1999 r. Nr 112, 
poz. 1319 z późn. zm.). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 29kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i Organizacyjnych, jakim priwirmy o d p o w i a d a ć u r z ^ d ^ e n l n i syetcmy informa^tans alua^SS 
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

i 



15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji 
Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1655). 

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zdnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków 
organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym 
(Dz. U . z 2005 r. Nr 200, poz. 1651). 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766). 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U . 
z2005 r .Nr214 ,poz . 1781). 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 30 października 
2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2 0 0 6 r . N r 2 0 6 , poz. 1517). 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U . 
z 2006 r. Nr 206, poz. 1518). 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 2 listopada 2006 r. 
w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, 
na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 206, poz. 1519). 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 27 listopada 2006 r. 
w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 227, poz. 1664). 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 18 stycznia 2007 r. 
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U . z 2007 r. Nr 10, poz. 68). 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji 
Państwa na lata 2007-2010 (Dz. U . z 2007 r. Nr 61 , poz. 415). 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 24 lipca 2007 r. 
w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci 
elektronicznej (Dz. U . z 2007 r. N r 151, poz. 1078). 

n. P O D S T A W O W E ZASADY E L E K T R O N I C Z N E G O O B I E G U D O K U M E N T Ó W ( E O D ) 

1. Elektroniczny Obieg Dokumentów w Urzędzie Miasta Zgierza umożliwia składanie 
wniosków w wersji elektronicznej oraz śledzenie stanu załatwienia sprawy niezależnie 
od formy wniosku, w jakiej został złożony (elektroniczna, papierowa). 

2. Pracownicy uzyskują dostęp do panelu logowania systemu poprzez wpisanie do aska adresu 
przeglądarki internetowej zainstalowanej w systemie adresu:   

3. Każdy z pracowników pracujących w systemie ma przyporządkowany login oraz hasło. Login 
tworzy administrator systemu. Hasło ustala się indywidualnie po pierwszym zalogowaniu się 
do systemu. 

4. Elektroniczny obieg dokumentów oparty jest o system komputerowy DocFlow firmy 
Madkom. 

5. DocFlow to zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, 
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korespondencją, sprawami oraz poleceniami. System ten jest oparty o Jednolity Rzeczowy 
Wykaz Akt (JRWA) i jest zgodny z instrukcją kancelaryjną. Elektroniczny Obieg 
Dokumentów DocFlow umożliwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje 
drogę ich obiegu oraz stan realizacji, usprawnia obsługę obywateli oraz wspomaga kontrolę 
tenriinowości załatwianych spraw, a także ewidencję dokumentów i informacji pism 
przychodzących i wychodzących, poleceń służbowych, umów, uchwał, regulacji 
wewnętrznych. Jeden z ważniejszych elementów systemu stanowi moduł identyfikacji 
i autoryzacji, pozwalający na skuteczne rejestrowanie wszystkich operacji wykonywanych 
przez użytkowników (z określeniem czasu ich wykonywania). Rozwiązuje to problem 
przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem, a jego otoczeniem. 

6. W celu zapewnienia poufności wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych, 
każdy urzędnik loguje się do systemu za pomocą unikalnego identyfikatora oraz odpowiednio 
silnego hasła. Ma to na celu uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym 
do określonych zbiorów danych. Dostęp do decyzji oraz spraw w obrębie wydziału jest 
nadawany jedynie na bazie grup i polis dostępu do określonych zestawów dokumentów 
i uprawnień. 

7. Informacja o stanie rozpatrywanych spraw jest przekazywana do portalu „e-Urząd", który 
stanowi element Biuletynu Informacji Publicznej. 

8. Portal ,.e-Urząd" współpracujący z elektronicznym obiegiem dokumentów DocFlow, posiada 
wbudowane mechanizmy do składania podpisu elektronicznego przy pomocy podpisu 
kwalifikowanego oraz powszechnego w oparciu o technologie firmy Unizeto Technologies 
S.A. 

9. Składanie wniosku w wersji elektronicznej umożliwia specjalnie wydzielony moduł na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (Portal , .e-Urząd"). Moduł ten jednocześnie spełnia zadanie 
elektronicznej skrzynki podawczej (Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest podstawowym 
komponentem systemu informatycznego spełniającym wymogi rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
elektronicznych podmiotom publicznym wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). 

10. W celu zachowania i należytego przechowywania wszystkich dokumentów 
odzwierciedlających przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają one 
ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym. System stanowi dla dokumentów 
elektronicznych ewidencjonowanych funkcję archiwum zakładowego, czy też składnicy akt. 

O B I E G PISMA P A P I E R O W E G O 

1. Pracownicy Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza dokonują elektronicznej rejestracji 
korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta Zgierza drogą pocztową (listownie) oraz 
składanej osobiście przez interesantów w Punkcie Obsługi Interesanta. Obraz dokumentu 
zostaje wprowadzony do obiegu za pośrednictwem skanera i zapisywany jest na serwerze 
(repozytorium plików). Na prośbę interesanta drukuje się potwierdzenie odbioru z unikalnym 
numerem ID sprawy, pozwalającym śledzić za pośrednictwem intemetu postęp w jej 
załatwianiu. 

2. Po zeskanowaniu i uzupełnianiu metryki pisma, czeka ono na dekretację. 

3. Pracownicy Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza przedkładają korespondencję do dekretacji 
Sekretarzowi M i a s t a Zgierza, lub kierują h e y p o ś r e d n i o d o odpowiednich merv toryecn ie 
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgierza. Pracownicy poszczególnych komórek 
organizacyjnych odbierają za pokwitowaniem korespondencję w formie papierowej 
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następnego dnia po wpłynięciu pisma do Urzędu Miasta Zgierza. 

4. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgierza przyjmują sprawy przez 
przeglądanie w aplikacji DocFlow korespondencji przekazanej do załatwienia, dekretują 
i przekazują elektronicznie oraz w formie papierowej do załatwienia merytorycznym 
stanowiskom pracy. 

5. Na swoich stanowiskach, pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych: 

1) przyjmują korespondencję i potwierdzają jej wpływ w aplikacji DocFlow, 

2) rejestrują sprawę zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt , 

3) rozpatrują sprawę oraz sprawdzają, czy wniosek nie zawiera braków formalnych 
i ewentualnie wysyłają wezwanie do usunięcia braków, 

4) przygotowują projekt odpowiedzi / decyzji / zaświadczenia, które przekazywane są 
do akceptacji kierownikowi merytorycznej komórki organizacyjnej 

5) kierownik komórki organizacyjnej: 

a) posiadający upoważnienie do wydawania rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, itp.), 
po zaakceptowaniu, podpisuje odpowiedź, 

b) nieposiadający upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, 
itp.), przekazuje zaakceptowaną odpowiedź do podpisu innej osobie upoważnionej, 

6) dołączają odpowiedź do danej sprawy w systemie obiegu dokumentów (np. w postaci pl iku 
tekstowego), 

7) dołączają pismo do teczki aktowej w systemie poprzez określenie symbolu hasła z JRWA 
(w przypadku nowej sprawy) lub też dołączenie jej do istniejącej sprawy (w przypadku 
pisma dotyczącego sprawy aktualnie rozpatrywanej), 

8) przekazują podpisaną odpowiedź do Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza, skąd zostaje ona 
wysłana do adresata, który potwierdza odbiór pisma. 

6. Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza sporządza dzienne raporty poczty przychodzącej 
i wychodzącej , które drukuje i ewidencjonuje. 

7. W przypadku awarii aplikacji DocFlow obowiązuje obieg dokumentów w formie papierowej 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Po ustaniu 
awarii w systemie EOD należy odzwierciedlić wykonane czynności. 

O B I E G PISMA E L E K T R O N I C Z N E G O 

1. Wnioski w sposób elektroniczny można składać za pośrednictwem modułu dostępnego 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Portal „e-Urząd"). 

2. Wniosek przesłany drogą elektroniczną zostaje przesłany do systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów i tu jest rejestrowany przez Kancelarię Urzędu Miasta Zgierza w Książce 
Podawczej. System automatycznie wytwarza Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które 
zostaje odesłane nadawcy - w ten sposób interesant otrzymuje informację zwrotną o tym, 
że pismo zostało zarejestrowane. 

3. Adresowane do Urzędu Miasta Zgierza dokumenty elektroniczne doręczane 
na informatycznych nośnikach danych przenoszone są w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza 
do systemu Elektronicznego Ohiegu D o k u m e n t ó w i rejestrowane w Ks iążce Podawczej. 
System automatycznie wytwarza Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które zostaje 
zapisane na tym samym informatycznym nośniku danych, z którego dokument elektroniczny 



przeniesiono do systemu. Warunkiem koniecznym zapisania Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru (UPO) jest możliwość dokonania takiego zapisu oraz dostateczna ilość wolnego 
miejsca na informatycznym nośniku danych. W przypadku niemożności zapisu Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru na informatycznym nośniku danych, dokumenty doręczone na rym 
nośniku nie będą mogły zastać przyjęte w formie elektronicznej przez Urząd Miasta Zgierza. 

4. Dalsza droga dokumentu w systemie EOD wygląda podobnie jak droga, którą przebywa 
pismo w postaci papierowej. Różnicę stanowi sposób wysłania pisma w postaci dokumentu 
elektronicznego, który polega na wysłaniu powiadomienia o oczekującej odpowiedzi. 

5. Sprawa wprowadzona do systemu jest widoczna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(Portal „e-Urząd") po wpisaniu 13-sto cyfrowego numeru identyfikacyjnego. 

6. Urząd Miasta Zgierza przechowuje wytworzone Urzędowe Poświadczenia Odbioru przez 
okres, przez jaki jest obowiązany przechowywać dokument elektroniczny opatrzony tym 
poświadczeniem. 

V . PODPIS E L E K T R O N I C Z N Y 

1. Oświadczenie wo l i złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest 
równoważne formie pisemnej. 

2. Bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, stanowi dowód na to, że został on złożony przez osobę określoną w tym 
certyfikacie jako właściciel podpisu elektronicznego. 

3. Pozytywna weryfikacja podpisu elektronicznego zawartego w przesłanym dokumencie 
stanowi dowód na to, iż od momentu jego podpisania nie uległ on jakiejkolwiek modyfikacji. 

V I . I N F O R M A C J A O S T A N I E Z A Ł A T W I A N I A S P R A W 

1. Informacja o stanie rozpatrywanych spraw jest automatycznie przekazywana z systemu EOD 
do Biuletynu Informacji Publicznej (Portal „e-Urząd") w każdy dzień roboczy po godz. 11:00 
i po godzinie 15:00. 

2. W Biuletynie informacji Publicznej (Portal „e-Urząd") dostępny jest formularz, w którym 
po wpisaniu unikatowego numeru ID sprawy z potwierdzenia otrzymanego z Kancelarii 
Urzędu Miasta Zgierza ukaże się etap rozpatrywania sprawy. 

VH. ZADANIA URZĘDNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SYSTEMU 

1. Pracownicy Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza: 

1) elektronicznie rejestrują korespondencję, 

2) skanują dokumenty z postaci papierowej do elektronicznej, 

3) nadają numer sprawy wnioskom przyjętym do realizacji oraz zapisują je w repozytorium 
plików, 

4) informują interesantów dzwoniących do urzędu o statusie sprawy, 

5'J komunikują Się Z IntefeSanteffi dfógą elektroniczną w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w wypełnionych formularzach lub w celu potwierdzenia przyjęcia sprawy 
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do rozpatrzenia, 

6) rejestrują wnioski złożone drogą elektroniczną, 

7) obsługują pocztę elektroniczną e-urząd «-umz.zgierz.pl oraz serwer faksów, 

8) rejestrują sprawy z poczty elektronicznej c-urzadiq umz.zgierz.pl i serwera faksów. 

9) weryfikują kompletności zestawu dokumentów składanych razem z wnioskiem, 

10) emitują dokumenty potwierdzające złożenie dokumentu w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza 
opatrzone unikalnym numerem ID sprawy, 

11) wskazują preferowany kontakt interesanta z Urzędem Miasta Zgierza w danej sprawie 
podczas rejestracji pisma, 

12) weryfikują podpis elektroniczny dokumentów przesłanych z portalu e-urzędu. 

2. Sekretarz Miasta Zgierza: 

1) dekretuje elektronicznie korespondencję, 

2) kontroluje rejestr spraw przeterminowanych, 

3) dekretuje wielopoziomowo korespondencję, 

4) obsługuje kwalifikowany podpis elektroniczny, 

5) śledzi drogi dokumentów, 

6) przekazuje sprawy na ścieżki ..adhoc7'. 

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgierza: 

1) zatwierdzają i wyznaczają zastępstwa, 

2) generują postanowienia o przedłużeniu terminu rozpatrywania sprawy, 

3) przenoszą sprawy na ścieżki „ad-hoc ' \ 

4) przeglądają statystyki pracy wydziału, 

5) dekretują elektronicznie pisma i decyzje, 

6) przydzielają sprawy merytorycznym stanowiskom pracy, 

7) przeglądają rejestry, 

8) przejmują sprawy podwładnych, 

9) zatwierdzają dokumenty, 

10) zamykają sprawy, powodując automatyczne powiadomienie interesanta o możliwości 
odbioru decyzji, 

11) generują automatycznie postanowienia o uzupełnieniu niekompletnej dokumentacji, 

12) sprawują nadzór nad dotrzymaniem terminów załatwianych spraw, 

13) przekazują uchwały i zarządzenia do BIP, 

14) zapisują wersje archiwalnych decyzji i wszelkiego rodzaju korespondencji, 

13) elektronicznie edytują decyzje, 

16) śledzą edycję decyzji w trakcie ich powstawania. 

http://zgierz.pl
http://c-urzadiq
http://umz.zgierz.pl


17) obsługują kwalifikowany podpis elektroniczny, 

18) śledzą drogi dokumentów przy pomocy historii sprawy. 

4. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgienea: 

1) generują postanowienia o przedłużeniu terminu rozpatrywania sprawy, 

2) przenoszą sprawy na ścieżki ustalone, 

3) dołączają korespondencję, 

4) tworzą akta spraw, 

5) uzupełniają sprawy o sprawy wszczęte przed wdrożeniem systemu EOD (sprawy archiwalne), 

6) wprowadzają ogłoszenia, 

7) wszczynają sprawy ze stanowiska, 

8) wystawiają projekty decyzji, pism, postanowień, itp., 

9) przekazują uchwały i zarządzenia do BIP, 

10) zapisują wersie archiwalne decyzji i wszelkiego rodzaju korespondencji. 

11) posiadają wgląd do teczek z możliwością wydruku ich zawartości w postaci spisu spraw, 

12) elektronicznie edytują decyzje, 

13) śledzą edycję decyzji w trakcie ich powstawania, 

14) śledzą drogi dokumentów przy pomocy historii sprawy. 

5. Pracownicy Biura Rady Miasta Zgierza: 

1) prowadzą komputerowe rejestry: 

a) składu osobowego Rady Miasta Zgierza, 

b) komisji Rady Miasta Zgierza i ich składu osobowego, 

c) projektów oraz uchwał Rady Miasta Zgierza, 

d) interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków osiedli, 

e) opinii komisji Rady Miasta Zgierza, 

f) kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza, 

g) zmian uchwał (wersjonowanie), 

2) zarządzają obiegiem dokumentów powstających w związku z działalnością Biura Rady 
Miasta Zgierza, 

3) gromadzą dodatkowe rejestry7 protokołów z posiedzeń, 

4) zarządzają grafikiem posiedzeń Rady Miasta Zgierza i komisji, 

5) informują o posiedzeniach za pomocą drogi elektronicznej. 

7 


