
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.88.2014r
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów 
do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta na terenie Gminy.

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. 
zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się urzędnika wyborczego na terenie Gminy Kolonowskie w osobie - Maria Radimerska - 
Kierownik Referatu Organizacyjnego.

2. Do urzędnika wyborczego należy wykonywanie zadań wyborczych na obszarze Gminy Kolonowskie 
pozostających w kompetencji Burmistrza Kolonowskiego m.in.:

1) pełnienie funkcji przewodniczącego oraz kierowanie pracami Zespołu, o którym mowa w § 2;

2) organizacja i zapewnienie obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem;

3) współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym.

§ 2. Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego oraz wyborów burmistrza na terenie Gminy Kolonowskie zarządzonych rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast (Dz.U. z 2014 r. poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 r. w składzie:

1) zastępca przewodniczącego zespołu - Konrad Wacławczyk - wypełnianie poleceń przewodniczącego 
i prace organizacyjne zespołu;

2) sekretarz zespołu - Anna Bogdoł - prace organizacyjne i biurowe zespołu;

3) radca prawny - Michał Pawełczyk - obsługa prawna zespołu oraz komisji wyborczych;

4) członek zespołu - Magdalena Stryczek - przygotowanie oraz udostępnienie do sprawdzania spisu osób 
uprawnionych do głosowania;

2. Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i finansowym wyborów, w tym 
w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez 
urząd gminy oraz gminne jednostki organizacyjne;

2) realizacja obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych;

3) zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją wyborów;

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom, którym ograniczona sprawność fizyczna, 
psychiczna, umysłowa lub w zakresie zmysłów utrudnia wzięcie udziału w wyborach;

5) wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek samorządu 
terytorialnego na szczeblu gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy.

§ 4. Traci moc zarządzenie numer 78/11 z dnia 6 września 2011r. w sprawie powołania pełnomocnika do 
spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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