
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 
WÓJTA GMINY RYCHTAL 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej 
się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Rychtal 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713),  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), § 38 instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18  4stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 246), zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum 
zakładowym Urzędu Gminy Rychtal, której okres przechowywania określony w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych minął, w składzie: 

1. Katarzyna Kucharska – Przewodnicząca Komisji – Sekretarz Gminy, 

2. Agata Długaszewska – Członkini Komisji – Archiwista, 

3. Krystyna Skiba – Liebner – Członkini Komisji – Skarbnik Gminy, 

4. Szczepan Ptak – Członek Komisji – Inspektor ds. rolnych, melioracji, zaopatrzenia wsi w wodę, mienia 
komunalnego, gospodarki przestrzennej. 

§ 2. Przygotowanie dokumentacji powinno zostać przeprowadzone w lipcu 2020 roku. Po uzyskaniu zgody 
Archiwum Państwowego dokumentacja przeznaczona do brakowania ulegnie zniszczeniu wg obowiązujących 
przepisów. 

§ 3. Wykonanie  zarządzenia powierzam archiwiście zakładowemu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Rychtal 
 
 

/-/ Adam Staszczyk                                       
(dokument podpisany 

elektronicznie) 
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