
Bunnistrza Cniewkowa

2 dnia 24 sierpnia 2014 r'

v sprawie powołania zespotu do przyBotowania lt''vborów organów jednoŚtek Śamorząd!
ter'toria|ne8o zarządzonych na dzień 21 października 2018L

Na podstawie arl' 30 ust 1 i art' 33 ust' 1,3,5 ustawy z dnia 3 marca 1990r' o samo.ządfie
gninnym (Dz U z 2013r' poz' 994 ze zm'] w związku z art' 156 ustawy z dnia 5 stycznja 2011 r'
xodeks wybo.czy(Dz'l]' f 2013r' pÓf.154 fe fń') afaz ffozpo.ządfeniem Prezesa RadyMinhn.ówz
dnia 13 si €rpnia 2018r' w spralvie zauądzenia wyborów do rad cmin, rad powiatów' sejników
województw i .ad dzielnic ń'st' Warsza$.y oraz wybo|ów wójtów' burnistrzów i prezydentów hias!
(Dz' \] ' f 2a1.8|' , pÓf' 156I) zarządzan' co następuje:

zarządz €n ie  N| 111/2018

s1,PowołUję zespół do organizacylno'te.hnicznego Frzygotowania ulborów organów

iednostek sano.ządu telytorialnego wzakresie należącym do konrpetencji Burmistża cniewkowa,
zgodniez ka|endaŹem Wyborczym !v nastęPującym składzie:

Koordvnowanie wsDólD.acv zes!ołu
Współdziałanie f Dele8aturą (BW z
Urzędnikiem Wyborcfym,
koo.dyhowan je dzialań w zak.esle
przygotowania uYbo.ós na terenje
cminy, obsługi MKIV i okw

Wojciech Kruczykowski Wspó]praca w zak.esie działań
związanych z pPygotowanien wyborÓiv

Wprowadzenie do budżetu Griny i
rozdysponowanie dotacji c€|owej na

5 Przygotowanie do wyplaty należności
pieniężnych prf ysłuEujągrch cz}onkom

lGięgowanie wydatków w ramach dotacji
c€lowe] na w'bory, roz|i.zenie dotacji
wyplata należn ości p ien iężnych
DŹvsłupuiacvch cflonkon M I(w i okw

3 Prowadzenie.ejestru \Ąrybor.ów,
pżygotowanie spisów wyborców
przyjmowanie i załatwianie wn josków
doL Dełnonocnicrw do słosowania

wprowadzanie protÓkolów
w!rowadzanie f.ekwencj j, lvprowadzanie



operatorów obwodowych'
koo.dynowani€ działań fwiąfanych2
zabef pieczeniem spŹętu.i €zbędnego do
pżygotowania i pueprowadzenia

Miroslaw Chwialkowski
wprowadzanie obwodowy.h komisji
wyborczycb, .ejeslracja kandydatów w
wybo.ach samorządo\Ą.ych, upraMienia

T.ansDort' oPvPotowJnie lołali okw
D

s2'fadanien zesPoltl o którym mo@ws 1jest fapewnienre:
obstugi i teĆhniczno.naterialnych wamnków pracy MieFkiej Konkji wyborczej,
.obsługi i tech.iczno materialnychwaru.kówP.acy obwodowych komisji $]borc?ych;
-warunków p.acy umożliwają.ych prawidłowe wykon'ryanie fadań prz€z Urzędnik

s3'zobowiąf uję pracowników Urzędu Miejskiego w GnIewkowie do udf ielania
żeŚpolowi wsfelkiej, niezbędnej ponocy pży realżacji jegozadań'

s4' zarządzenie wchodzi w życie ż dniem podpisania i podlega ogłoszeniuWsposób
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