
ZARZĄDZENIE NR 100.2021 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli okresowej ochrony  informacji 

niejawnych 

 

Na podstawie  art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 15  ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się,  co 

następuje: 

 

§1. 1. Powołuję się komisję do przeprowadzenia okresowej ochrony informacji niejawnych                 

i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie Gminy Sieroszewice, zwaną 

dalej „Komisją.” 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Mirosława Busza – przewodnicząca Komisji; 

2) Marzena Pilarska – członek; 

3) Robert Osowicz – członek. 

  

§2.1. Komisja przeprowadzi kontrolę okresową ochrony informacji niejawnych                                       

i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji poprzez sprawdzenie ewidencji, 

materiałów i obiegu dokumentacji niejawnej. 

2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust.1 Komisja dokona sprawdzenia: 

1) zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanami ewidencyjnymi ujętymi 

w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy; 

2) prawidłowości postępowania z dokumentami niejawnymi; 

3) prawidłowości przechowywania dokumentów niejawnych. 

 

§3. Komisja przeprowadzi kontrolę do dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

 §4. Z przeprowadzonej kontroli okresowej  i przestrzegania przepisów ochrony tych 

informacji Komisja sporządzi protokół i przedłoży go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy 

Sieroszewice. 

 

§5. Z dniem zatwierdzenia protokołu z kontroli przez Wójta Gminy Sieroszewice,  Komisja 

ulega rozwiązaniu. 

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 



Uzasadnienie do  

ZARZĄDZENIA NR 100.2021 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli okresowej ochrony  informacji 

niejawnych 

 Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 742)  do zadań  Pełnomocnika ochrony należy kontrola 

ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,                               

w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów                      

i obiegu dokumentów. Ostatnia kontrola została przeprowadzona w 2018 r.  

Mając na uwadze powyższe  należy powołać komisje, która przeprowadzi okresową kontrolę 

informacji niejawnych  w Urzędzie  Gminy Sieroszewice.  

 

W związku z powyższym zarządzenie jest uzasadnione.  

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


