ZARZĄDZENIE NR 235/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie zniesienia klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” na dokumentach niejawnych wytworzonych
w Urzędzie Gminy Walim
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr
182, poz. 1228) oraz Zarządzenia 222/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przeglądu
materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub
zniesienia klauzuli tajności , zarządzam co następuje:
§ 1. Wyrażam zgodę na zniesienie klauzuli tajności poufne i zastrzeżone w stosunku do dokumentów
wytworzonych w Urzędzie Gminy Walim , poddanych komisyjnemu przeglądowi na podstawie art. 181 ust.
1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję Panią Annę Wesołowską – samodzielne stanowisko do ds obronnych , zarządzania
kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych do dokonania czynności opisanych w § 13 ust 1, 3 i
4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów
i umieszczania na nich klauzul tajności ( Dz. U.z 2011 Nr 288 poz. 1692) oraz pisemnego poinformowania
odbiorców ww dokumentów o zniesieniu klauzuli tajności.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr
182, poz. 1228) zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez
osobę, która nadała klauzulę, albo jej przełożonego w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek
ochrony. W wyniku komisyjnego przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania
ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności komisja zawnioskowała o zniesienie
klauzul tajności dla dokumentów zawartych w załączniku i dla których ustały ustawowe przesłanki ochrony.
Sporządziła: Joanna Sidor- pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
Otrzymują:
- Podinspektor ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Anna
Wesołowska
- Referat Organizacyjny
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Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 235
Wójta Gminy Walim
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Wykaz dokumentów, których dotyczy zniesienie klauzuli
Lp

L..dz.
dokumentu
niejawnego

Dotychczasowa klauzula

czego dotyczy dokument

1

Pf 1/2006

poufne

ankieta bezpieczeństwa

2

Pf 1/2007

poufne

ankieta bezpieczeństwa

3

Pf 11/2007

poufne

ankieta bezpieczeństwa

4

OC - Z-1/08

zastrzeŜone

wykaz tworzonych ZMSz

5

OC - Z-2/08

zastrzeŜone

bilans personelu medycznego za
2007 r.

6

OC - Z-3/08

zastrzeŜone

zestawienie posiadanego personelu
medycznego w gminie

7

OC- Z-4/08

zastrzeŜone

pismo przewodnie dot. słuŜby
zdrowia na potrzeby obronne Kraju

8

Pf-5/08

poufne

ankieta bezpieczeństwa

9

Z-6/08

zastrzeŜone
świadczeń

wniosek o nałoŜenie

10

OC-Z- 7/08

zastrzeŜone

sprawozdanie z treningu ostrz. i
alarm

11

OC- Z- 8/08

zastrzeŜone

kalendarzowy plan realizacji zadań
za 2008

12

Z-3/09

zastrzeŜone

ankieta bezpieczeństwa
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