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ZARZ'ĄDZENIE NR 28115

wÓ.rrł GMINY BARTNIC ZKA
z dnia 24 lrwietnia2015 r.

w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych

komisji wyborcrych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadrwryczajnymi

wydarzeniami w wyborach Prerydenta Rzecrypospolitej Polskiej zarządzonych na

dzień 1'0 maja 2015 roku.

Na podstawie $ 2 ust. 2 pkt I rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia2&

sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółovłych wymagan w zakresie ochrony lokali obwodowych

komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi

wydarzeniami (Dz.U. z20I4r. poz. 1152) zarządzarn, co następuje:

s 1. 1. Wyznaczam na podstawie pisemnych upowaznień przedstawicieli w celu ochrony

lokali obwodowych komisji wyborczych, w czasie przerv\ry w głosowaniu spowodowanej

nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzięn 10 maja 20I5r. (w przypadku głosowania ponownego _ na dzien24

mĄa20|5 r.) według wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzetia.

2. Wzor upowaznienia dla przedstawiciela stanowi załącznikNr 2 do zarządzenia.

$ 2. Wykonarie zarządzeniapowierza się Pełnomocnikowi ds. Wyborów.

$3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



ZałączrukNr 7
do Zarządzenia Nr 28 l 20 I 5
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 24 kvłietnia 20I 5 r.

iedzib a Obwodowej Komi sj i ę i nazwisko osoby upowaznionej

wa KomisjaWyborcza Kozłowska _ na podstawie
poważnienianr 8l20I5

87-32I Bartruczka
Komisja Wyborcza

wietlica Wiejska w Grązawach
7-32l Bartniczka

Jurkiewicz - na podstawie upowaznienia

a Komisja Wyborcza
r 3 w Łaszewie

Publiczne w Łaszewie

Karolina Szymanska - na podstawie
powaznienianr I0l20I5

Komisja Wyborcza
r 4 w Jastrzębiu

iczne Gimn azjum w Jastrzębiu

ałgorzata Gołkowska - na podstawie
ienia nr lIl20I5
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ZałączttkNr 2
do Zarządzenia Nr 28l20I5
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia24kwietnia2015

UPOWAZNIENIE NR.../2015

Na podstawie rczporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2O15r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji

wyborczych w czasie przervry w głosowaniu spowodowanej nadzvłyczajnymi wydarzeniarni

(Dz. U. z20I4 t. poz. II52) WznaczarnPani{a. ... legitymującego

się dowodem osobistym, seria numer' ......,zamieszkałego ...., jako

mojego przedstawiciela i upoważniam do ochrony lokalu wyborczego właściwego dla

obwodunr........... zlokalizowanego wbudynku ....... wprzypadku zarządzenia

przerwy w głosowaniu w tym lokalu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, zarządzonych na dzieil10 maja 20I5r. (w przypadku głosowania ponownego - na

dzien 2 4 maj a 2 0 1 5 r. ) spowodow anej nadzwy czajnymi wydarzeniami.

ochrona lokalu polega na sprawowaniu stałego' zewnęttznego dozoru lokalu

wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń zgodnie zinskuktuŻemprzeprowadzonym

przez policję.

Zobowiązl4ePania/a w dniu 10 maja 20l5r. (w przypadku głosowarria ponownego - w

dniu 24 maja 2015 r.) do pozostawania w zasięgu łączności telefonicznej, tj.: pod numerem

telefonicznym

Uruchomienie ochrony lokalu moŻe nastąpió na zgŁoszony telefonicznie lub osobiście

wniosek Pełnomocnika ds. Wyborów, Przewodnicząeego obwodowej Komisji Wyborczej

lub na wniosek policji.

Bartniczka, dnia 24 kwietnia}}Il r.

(podpis)


