ZARZĄDZENIE NR 82/2015
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji, której zadaniem będzie przegląd, oddzielenie materiałów
archiwalnych i niearchiwalnych przechowywanej w urzędzie dokumentacji
z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 oraz
ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.
Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku – o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, ze zm.) oraz § 7 ust. 2 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) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję, której zadaniem będzie przegląd oraz oddzielenie materiałów
archiwalnych i niearchiwalnych przechowywanej w urzędzie dokumentacji z wyborów
w następującym składzie:
1. Katarzyna Gostkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Przewodnicząca
2. Joanna Grabowska – Insp. ds. obsługi Rady Gminy i Gospodarki Nieruchomościami Członek
3. Paulina Grązka – Podinsp. ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych - członek
§ 2. Komisja wydziela materiały archiwalne, porządkuje je wg zaleceń Dyrektora
Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, zgodnie z pismem nr DTR-064-31/14 z dnia 05
października 2015 r. oraz przekazuje kompletne materiały archiwalne do Delegatury Biura
Wyborczego w Toruniu.
§ 3. Komisja wydziela i zabezpiecza dokumentację niearchiwalną z wyborów Prezydenta
RP przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 oraz ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015
r., której okres przechowywania minął, na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych akt
przechowywanych w archiwum zakładowym oraz poddaje ocenie jej przydatność do celów
praktycznych, a następnie przekazuje Dyrektorowi Delegatury KBW.
§4. 1. Komisja sporządza ze swoich czynności protokół oceny dokumentacji
niearchiwalnej – załącznik nr 1.
§ 5. Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dokonuje Dyrektor Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego.
§6. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad pracami komisji powierzam Sekretarzowi
Gminy Lisewo.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT
/-/ Jakub Kochowicz

