
Zarządzenie Nr OW 43/11
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie  ustanowienia  urzędnika  wyborczego  oraz  powołania  zespołu  do  spraw 
organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy.

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 
poz.  777 i  Nr  147,  poz.  881), art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego 
na terenie Gminy Baborów w osobie – Lucyna Zuwała -  osoba, której powierzono 
obowiązki Sekretarza Gminy.

§ 2. 1. Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej  z  dnia  4  sierpnia  2011  r.  w  sprawie  zarządzenia  wyborów  do  Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) na dzień 9 października 2011 r. 
na obszarze Gminy Baborów w składzie:

1) przewodniczący zespołu – Lucyna Zuwała – kierowanie pracami zespołu;
                                     

   2)  zastępca  przewodniczącego  zespołu  –  Janusz  Pruszowski  –  inspektor: 
przygotowanie pod    względem organizacyjnym i finansowym - zabezpieczenie 
oraz  rozliczenie  środków  finansowych  niezbędnych  do  sfinansowania  prac 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wykonywanie 
zadań wyborczych;

3) sekretarz zespołu – Magdalena Świerczak  – podinspektor: przygotowanie oraz 
wyłożenie do sprawdzania spisu osób uprawnionych do głosowania,  prowadzenie 
spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom, którym ograniczona sprawność 
fizyczna, psychiczna, umysłowa lub w zakresie zmysłów, utrudnia wzięcie udziału 
w wyborach;

4) członek zespołu – Maria Woźniak – inspektor: prace organizacyjne i biurowe 
oraz  zabezpieczenie  środków  transportu  dla  przeprowadzenia  wyborów, 
przygotowanie  i  wyposażenie  lokali  wyborczych,  nadzór  nad  estetycznym 
wyglądem lokali wyborczych;
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2.  Do  zadań  zespołu  należy  przygotowanie  pod  względem organizacyjnym 
i finansowym oraz wykonanie zadań wyborczych, 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 obwodowej 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  osobie  której  powierzono 
wykonywanie obowiązków Sekretarza  Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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