
zARzĄDzENlE Nr 13/10

WOJTA GMINY GOZD

z dnia 20 kwietnia 2010 r-

w sprawie: powołania Komisji do dokonywania przeglądu materiałóW
zawierający ch i nf ormacje n iejawne Stanowiące tajemn icę słuzbową.

Na podstawie ań' 25' ust' 3 pkt 2 onz Ust' 4 pkt 2 ustawy o ochronie
informacji niejawnych z dnia 22 stycz a 1999r.(Dz.U z 2A0St. Nr ig6, poz.
1631 z póżn' zm'):

zarządza się co następuje

s1
Powołuję stałą Komisję W celu dokonywania przeglądu materiałóW
(dokumenióW) zawierąących informacje niejawne Stanowiące tajemnicę
słuzbową W Składzie:

Przewodniczący _ TKAoZYK Joanna - Sekretarz Gminy
Pełnomocnik ds ochrony
lnformacji Niejawnych.

Członkowie _ TARNOWSK| WłodŻimierz - Kierownik Kance|arji Tajnej'
lnspektor ds obronnych
i obrony cywilnej.

- Agnieszka Górak - Referent ds organizacji
Kancelarii i sekretariatu

s2
Wnioskującym dokonanie przeglądu materiałóW - dokumentóW W Zakresie
przedłuzenia' okresu ochrony informac]i zawańych W nlch ]est K]erownik
Kancelarii Tajnej' lnspektor ds' obronnych i obrony c}"Wilnej - prowadzący
w Urzędzie zakres spraw, z ktÓryr:t związane są materiały Zawierające
informacje \^iymagające określenja okresu jch ochrony - oznaczonych klauzulą
,,ZAsTRZEŻoNE'.



s3

Komisję Wymienioną W s 1 Zobowiązuje dokonać przeglądu ' proponowanych
do przeglądu dokumentóW' zawielających informacje niejawne - jak W s 2 _

W odniesieniu do których:

1' Upływa określony w ań'.25 ust' 3 pkt 2 ustawowy okres ochrony
informacji niejawnych - 2 lat dla dokumentóW oznaczonych klauzulą
,,ZASTRZEZONE';

2. Na podstawie ań. 4 ust. 2 po dokonaniu przeglądu materiałóW
zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową a
dotyczące ',Planu operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gózd'' w celu
dalszego uzytkowania tych dokumentóW' określić okres ochrony dla na
kolejne 2 lata.

s4
Realizując Zadania Wymienione w $ 3 - Komisja sporządzi protokół precyzujący
- W odniesieniu do których dokumentóW Zawierających informacje niejawne
zasadne jest przedłUżanie okresu ich ochrony.

s5
PŻeglądu dokumentóW
dokonaó W okresie od 21

odpowiedzialnym Za rcalizację
zarządzenia czynię _ sekretarz a
Niejawnych w vrzędzie.

proponowanych przez kierownika kancelarii tajnej
kwietnia 2010r. do 28 kwietnia 2010 r.

s6
postanowień zawańych W treści niniejszego

Gminy _ Pełnomocnjka ds ochrony lnformacji

s7
zalządzenie Wchodzi W Życie z dniem podpisania'

GOZDWOJ']

Adam JABŁoŃsKl


