
ZARZĄDZENIE NR V/86/2007 
WÓJTA GMINY BARANÓW  

Z DNIA 24 LIPCA 2007r. 
 
 
 

w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów. 
 
 
 
Na podstawie § 3 ust. l i § 4 ust. l i ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania 
dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2002r. Nr 209. poz. 
1781 ze zm.), w związku z pismem znak: 403 -119/07 z dnia 7 maja 2007r. Dyrektora Archiwum 
Państwowego w Lublinie oraz pismem znak: DLB 123-4/07 z dnia 26 czerwca 2007r. Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie - zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Przekazać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie w terminie do dnia 15 
sierpnia 2007r. następujące dokumenty z wyborów uzupełniających, przedterminowych, 
ponownych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych 
przeprowadzonych w latach 2002 - 2006: 
 

1) protokóły posiedzeń, 
2) uchwały, 
3) oświadczenia kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
4) urzędowe obwieszczenia, komunikaty i inne dokumenty komisji wyborczych -

stanowiące zasób archiwalny. 
 

§ 2. 
 
Zniszczyć następujące dokumenty z wyborów określonych w § l: 
 

1) spisy wyborców ( oba egzemplarze), 
2) karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane, 
3) przekazane na zasadach określonych w § 3 ust. l w/w rozporządzenia, drugie 

egzemplarze: 
a) protokołów rejestracji list kandydatów na radnych oraz wykazów podpisów osób 

popierających zgłoszone listy, 
b) protokołów rejestracji kandydatów na wójtów burmistrzów i prezydentów miast, 
c) protokołów głosowania w obwodzie, 
d) protokołów wyborów wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgach 

wyborczych, 
e) protokołów obsadzania mandatów radnych bez głosowania. 

 
 
 



§ 3. 
 
Do przeprowadzenia zniszczenia w/w dokumentów powołuję Komisję w składzie: 
 

1) Przewodniczący - Pani Zofia Łaszcz, 
2) Członek - Pani Edyta Więsyk, 
3) Członek - Pan Robert Litwinek  

 
§ 4. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 


