
zanądfenie Nr .9'' /2o7g

Burmistrza Gniewkowa

z dlia 9 Śty.fnia 2019r.

w sprawie powotania z€społu do przygotowania $Yborów uzupełniający.h do Rady Miejskiei
wcDiewkowie fażądżonych na dżień 17 marca 2019r'

Na podstawie art' 30 ust' 1 i art. 33 ust, 1,3,5 ustały z dnja 3 marca 1990r' o sanorządzie
gminnyn {Dz U z 2013r paz' 994 fe zfr') w związku z zarządzeniem Nr 3/2019 Wojewody
Kujawsko'Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2019r' w sprawie iłfborów Uzupełniają.]'.h do Rady
Miejs l r ie jwcniewkowie(Dz 'Urz 'Woj 'Kuj ' .Pom'z2019r ' ,poz '2]za.ządzam,conastępuie]

sl'Powołuję fespół do or8anifacyjno technicznego przygotowania \Ąryborów uzupelniająrych do
Rady MiejŚkiejw cniewkowi€ lv zakresie należącjm do konpetenĆji BurhiŚtrza chiewkowa' fgodhie
f kalehda.zem wyborczym w następuią.yn składzie:

I

BHP

Koordynowanie współpracy f espoh'

2 1.wprowadu enie do budżetu Gminy i
rozdysponowanie dotacji celowej na

2' Prfygotołanie do wyplaty należności
pieniężnych pŹysłUgujących członkonr

3' (sięgolvanie r'7datków w ramaclr
dotacji Ćelowej !a wybory, rof Iicf enie

4. Wypłata naIeżności pieniężnych
pŹyslugującyclr czlonkon M(W i okw

Wspóldfiałahie u Delegaturą KBW Z
Użędnikiem Wyborcfym,
koo.dynowanje dzialań W fakresie
pŹygotowa.ia uyborów, obsłu8i MKWi

Prowadzenie. €jestru wylrorcólv'
pżygotowanie spisów $yborców,
DP,yjnow!nie i uałatlvianie wniosków
dot' D€łnomo.nictlv do słosowania

5
Wprowad?a!ie kandydatćw na członków
obwodowch komisii wborczvch do



Śystemu wow rejeŚtracjakandydatóww
syborach samożądoeYch, upraMienia
pełnomocnika Tl.W wp.owadza.ie
protokołów' w!rowadzanie.rel.'encji,
wp.owadza.ie ope.atorów obwodow]rch,
koordynowanie dz'ałań fwiąf.hyĆh f
zabezp je.zeniem spŹętu niezbędnego do
pŹy8otowania i pżep.owadzenia

Tr .nspo r ,  p rzyEorowan e lołr l iołw

PIal.atohanie ogloszeń' łomunikatóW'

P żyBotoW}aVa n Ie u móW zleceń

sz.zadaniem uespołu, o któryh nowa w61jest zapewnien'e|
obsługi i technicho.materialhycb warunkćw pracy Miejskiej Komisji wyborczej'

.obsługi i techniczno.materialnych warunków pracy obwodowej konisji wyborczejj
warunkówpracyumożliwiających prawidłowe wykon,avanie zadań przez Użędnika

s3,zobowiązuję pracowników Użędu Miejskiego w Gniewkowie do udzielania
zespołowi wszelkiej, niezbędnej pono.' pży realŁacji jego zadań.

54' zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpkania i podlega ogłoMeniuw sposób

&ffiłł,


