
ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 r.

W jta GminY Kruklanki
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej

oznaczonej klau zu]rą rrzastrzeŻone, i ,,poufne'' w lJrzędzie Gminy w Kruklankach oraz

dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej.

Na podstawie$ 54 ust.1 Regulaminu organtzacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach

(Zarzadzenie Nr 21l0B w jta Gminy kruklankt z dnia Ż7 maja 200Br. z poŹn. Zm.), oraz na

podstawie art.6 ust.4, art.42 ust.l i 6 oraz art.I8l ust.l ustawy z dnta 5 sierpnta 2010 r. o

ochronie informacji niejawnych (Dr. U. Nr IB2 poz.IŻzł, postanawiam co następuje:
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I. Z uwagi na zmianę Z dniem 1 stycznia ŻO11 r. przepisow ustawy o ochronie informacji

niejawnych postanawiam dokona likwidacji kancelarii tajnej w \)rzędzte Gminy w

Kruklankach.
Ż. Prowadzenie ewidencji materiał w niejawnych otaz wszelkich Spraw związanych Z

rejestrowaniem, wydawaniem dokument w niejawnych powierzam pracownikowi ds.

prowadzenia kancelarii materiał w niejawnych, inspektorowi Krzysztofowi Zyndul,

posiadającemu stosowne uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co

najmniej ,,poufne".
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Celem dokonania właściwego przeglądu dokumentacji niejawnej, powołuję komisję w

składzie:
1 . Iłzysztof Zyndul - przewodniczący,

2. Monika Pawlik - członek,

3. Y:rzysztof Szydłowski - członek.
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W związku z likwidacja kancelarii Tajnej :

1. Komisja dokona przeglądu dokumentow niejawnych i dokona sprawdzenia stanu

ewidencyjnego i stanu faktycznego, w tym pieczęci i stempli,

2. Komisja dokona przeg\ądu dokument w niejawnych zgromadzonych w Kancelarii.

a. Dokumenty posiadające wartoś archiwalrrą dla ktorych minął ustawowy okres

ochrony, zakwalifikuje do przekazania do archiwum zakładowego po uprzednim

przedłoŻeniu Wojtowi Gminy do zatwi ęrdzenl,a.

b. Dokumenty nie posiadające wartości archiwalnej, d1a ktorych minął ustawowy

okres ochrony , zakwa\ifikuje do zniszczenia zuwzg\ędnieniem obowiązujących



przepisow ustawy z dnia 14 stycznia 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach lDz.U. z2006r. Nr 97,poz.673, zpoŻn. zm.) oraz akt w wykonawczych
wydanych na jej podstawie,
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Komisja przeprowadzi czynności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2011r.
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Dokumenty zakwalifikowane przez Komisję do przekazania do archiwum zakładowego po

naniesieniu odpowiednich zmian i adnotacji na dokumentach oraz dziennikach
ewidencyjnych, pracowrlik wymieniony w $1 ust.2 skompletuje w teczkach tematycznych i
po ich opisaniu przekaŻe zapokwitowaniem do archiwumzakładowego jako Sprawy jawne.

1. Sprawozdanie z dokonanych
Gminy w terminie 14 dni od
dnia 15 marca 207k.
W przypadku stwierdzonych
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czynności Przewodniczący komisj t przedłoŻy Wojtowi
daty zakonczenia pracy komisji, nte poźniej jednak niz do

nieprawidłowości Komisja określi termin ich usunięcia"
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Nadz r nad skutecznąrealizacjąniniejszego zatządzenia powlerzam Pełnomocnikowi ds.

ochrony informacji niejawnych w lJrzędzie Gminy w Kruklankach.
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Zarządzenie wcho dzi w Życie z dniem podpisania.

Podpisano, dnia 14.02.2011r.

2.


