
Zarządzenie Nr  12/2007  
z 15 czerwca 2007 roku 

Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 
 

w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie 
dokumentów i materiałów z przeprowadzonych w mieście Podkowa Leśna 

wyborów samorządowych w dniu 12 i 26 listopada 2006 r. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity             
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.             
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 673          
z późn. zm.) w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie znak 
DWW 0124-1/07 z dnia 16 maja 2007 r. 

 
§1 

Burmistrz Podkowy Leśnej powołuje komisję w składzie: 
- Małgorzata Niewiadomska – Przewodnicząca Komisji - inspektor w Referacie 

Organizacji i Spraw Obywatelskich, 
- Halina Sławecka – Członek Komisji – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
- Beata Krupa – Członek Komisji – podinspektor w Referacie Organizacji i Spraw 

Obywatelskich. 
 

§2 
1. Komisja zostaje powołana w celu: 

a) posegregowania pozostałych w depozycie Burmistrza Podkowy Leśnej 
dokumentów terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych Miasta 
podkowa Leśna oraz objecie ich spisem zdawczo-odbiorczym, 

b) sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokółu oceny 
dokumentacji niearchiwalnej. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 naleŜy sporządzić w trzech egzemplarzach 
zgodnie z wymogami archiwalnymi. 

 
§3 

1. Komisja do 25 czerwca 2007 roku dokona podziału posiadanej dokumentacji na 
materiały archiwalne – kategoria A i dokumentację niearchiwalną. 

2. Komisja do 30 czerwca 2007 r. przekaŜe po jednym dokumencie, o którym mowa 
w § 1 ust. 2 do Krajowego biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie. 

3. Komisja zniszczy dokumentację niearchiwalną po uzyskaniu zgody właściwego 
Archiwum Państwowego. 

 
§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 
 

§5 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 


