
ZARZĄDZENIE NR 116/2017 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 3 listopada 2017 r. 
 

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów 
uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym Nr 5 

przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r. 
 

 
 

Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 z późn. zm.)  

w związku z §9 ust. 1 rozporządzenia 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. z 2015 r., poz. 1743) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W związku z pismem znak DWW-0152-14/17 z dnia 31 października 2017 r. 

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, po uzyskanej zgodzie  

Nr 817/2017 z dnia 19 października 2017 r. wydanej przez Archiwum Państwowe  

w Warszawie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. Bc) z wyborów uzupełniających 

do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu  

10 kwietnia 2016 r., powołuje się Komisję do zniszczenia ww. dokumentacji poprzez pocięcie  

w niszczarce do stanu uniemożliwiającego odtworzenie treści, w składzie: 

- Beata Krupa – Przewodnicząca Komisji, 

- Justyna Cierniak – Członek Komisji, 

- Małgorzata Niewiadomska – Członek Komisji, 

- Agnieszka Pulkowska-Nowocień – Członek Komisji. 

 

§ 2. 1. Komisja wykona czynności określone w §1 w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. 

oraz sporządzi na tę okoliczność protokół, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia.  

 

2. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. 
 

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po sporządzeniu, podpisaniu i przekazaniu do Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie protokołu, o którym mowa w §2. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 
 
 
 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 116/2017  
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  
z dnia 3 listopada 2017 r. 
 
 

.................................................. 
   (nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

 

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA 
DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 

 

 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna zarządzeniem Nr 116/2017 z 

dnia 3 listopada 2017 r. do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających 

do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu  

10 kwietnia 2016 r. w składzie: 

- Beata Krupa – Przewodnicząca Komisji, 

- Justyna Cierniak – Członek Komisji, 

- Małgorzata Niewiadomska – Członek Komisji, 

- Agnieszka Pulkowska-Nowocień – Członek Komisji 

 

zgodnie z pismem znak DWW-0152-14/17 z dnia 31 października 2017 r. Dyrektora Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie przekazującego zgodę Nr 817/2017 z dnia  

19 października 2017 r. Archiwum Państwowego w Warszawie na brakowanie dokumentacji 

niearchiwalnej (kat. Bc) z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu 

wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r., w dniu ................................... 

dokonała zniszczenia poprzez pocięcie w niszczarce do stanu uniemożliwiającego odtworzenie 

treści dokumentacji określonej załączonym spisem. 

 

 

Podpisy Komisji: 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 

 

Załączniki: 

1. Pismo znak DWW-0152-14/17 z dnia 31 października 2017 r. Dyrektora Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie ze zgodą Nr 817/2017 z dnia 19 października 

2017 r. na brakowanie dokumentacji wydaną przez Archiwum Państwowe w Warszawie 

2. Kserokopia spisu dokumentacji niearchiwalnej kat. Bc podlegającej brakowaniu  

z dnia 12 lipca 2017 r. 


