ZARZĄDZENIE NR 15/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów i dokumentów
zawierających informacje niejawnej w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin.

Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019r. poz.506 ) w związku z art. 6 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r. poz.742) zarządzam co następuje:

§1
Celem dokonania właściwego przeglądu dokumentacji niejawnej, powołuję komisję
w składzie:
1. Karolina Kowalska – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - przewodniczący
Komisji,
2. Katarzyna Fryza – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - członek
3. Aleksandra Dobosiewicz – Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich – członek.
§2
Przegląd dokumentów zawierających informacje niejawne powinien uwzględnić:
1) sprawdzenie, czy przechowywane w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin dokumenty niejawne
spełniają przesłanki ochrony;
2) dokonanie sprawdzenia stanu ewidencyjnego i stanu faktycznego dokumentów niejawnych,
w tym pieczęci i stempli;
3) przedstawienie stosownych rekomendacji w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
w odniesieniu do materiałów zawierających informacje niejawne i ustalenia, które dokumenty
kwalifikuje się do:
a) zniesienia przyznanej klauzuli tajności,
b) dokonania zmiany klauzuli tajności,
c) zachowania przyznanej klauzuli tajności.
§3
Komisja o której mowa w § 1 realizując zadania określone w § 2 dokonywać będzie
przeglądu materiałów zarówno wytworzonych w Urzędzie jak i też otrzymanych
w odniesieniu do których niezasadne jest ich dalsze przechowywanie na skutek
przeterminowania i utraty ważności, a także braku wiadomości ich wytwórców
o przedłużeniu ich ochrony.

§4
Komisja w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, przedłoży
w formie protokołu Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin spis materiałów niejawnych
z propozycją utrzymania bądź zniesienia klauzuli tajności tych dokumentów.
§5
Zmiany lub zniesienia klauzuli tajności należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów
i umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz. U z 2011r. Nr 288, poz. 1692).
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

