
ZARZĄDZENIE  NR  74/2015 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 22 lipca 2015 r. 
 

w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie  
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. 
 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia                         

13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania 
dokumentów z wyborów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1488), w związku z pismem Dyrektora 
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie znak DWW 0124-10/15 z dnia  
21 lipca 2015 r. zarządza się, co następuje: 

 
§1. Powołuje się Komisję do spraw archiwizacji pozostających w depozycie  
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. w składzie: 
- Beata Krupa – Przewodnicząca Komisji, 
- Małgorzata Niewiadomska – członek komisji, 
- Tomasz Gawin – członek komisji. 
 
§2 1. Komisja zostaje powołana w celu: 

a) posegregowania pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 
w dniach 10 i 24 maja 2015 r. z podziałem na dokumenty archiwalne  
i niearchiwalne, 

b) sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego akt kat. A, 
c) sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego akt kat. Bc, 
d) sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokołu oceny dokumentacji  

niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.  
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy sporządzić w trzech egzemplarzach zgodnie 

z wymogami archiwalnymi. 
 
§3. 1. Komisja, w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r., dokona podziału posiadanej 
dokumentacji na: 
- dokumenty archiwalne - podlegające przekazaniu Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego w Warszawie, 
- dokumenty niearchiwalne - przeznaczone do zniszczenia. 
2. Dokumenty zostaną przekazane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  
w Warszawie w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. 
 
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji. 

 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowa Leśna 

  /-/ 
 Artur Tusiński 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


