
ZARZĄDZENIE NR 23/2015 

WÓJTA GMINY ZŁOTA 

z 'dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w 

glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. 

Na podstawie art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz, U. 

Nr 21, poz. 112 ze zm.)oraz § 2 ust. li 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu 

spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co 

następuje: 

1. 1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie 

Gminy Złota w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., 

wyznaczam nw. przedstawicieli: 

L.p Obwodowa Komisja 

Wyborcza 

Nazwisko i imię Adres zamieszkania 

1 Nr 1 w Złotej 

ul.Parkowa 4 Zespół 

Placówek Oświatowych 

Wiesław Pieczonka Złota ul.Mala 12 

2 Nr 2 w Chrobrzu 

ul.Chrobrego 22 Szkoła 

Podstawowa 

Adam Wypych Claroberz ul. Chrobrego 

52 

3 Nr 3 w Pełczyskach 

Pełczyska 75 Świetlica 

Wiejska 

Ryszard Sobieraj Pełczyska 118 



2. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, 

zawierająca ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych 

przez nich numerów telefonów, zostanie przekazana Komendantowi Powiatowemu Policji w 

Pińczowie, przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych oraz osobom kierującym 

jednostkami organizacyjnymi, w których usytuowane są lokale wyborcze. 

3. Przedstawiciele wyznaczeni zgodnie z ust. 1 otrzymają pisemne upoważnienie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. 1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 

wydarzeniami, wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do sprawowania stałego, 

zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń, zgodnie z 

instruktażem przeprowadzonym przez Policję. 

2. Osoby wymienione w § 1 ust. 1 zostały przeszkolone w ramach wyborów do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. 

3. Zobowiązuję wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 10 

maja 2015 r. odgodz. 7:00 do godz. 21:00w zasięgu łączności telefonicznej. 

§ 3. Wyznaczeni przedstawiciele do ochrony poszczególnych lokali wyborczych zobowiązani 

są do wykonywania swoich obowiązków również podczas ponownego głosowania w dniu 24 

maja 2015 r., jeżeli będzie druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

* 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Urzędnikowi Wyborczemu w Gminie Złota. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 23/2015 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

UPOWAŻNIENIE NR ...../2015 

Na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji 

wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 

(Dz. U. Nr 1152), wyznaczam Pana 	‚legitymującego się dowodem osobistym 

	 , zamieszkałego 	jako mojego przedstawiciela i upoważniam do 

ochrony lokalu wyborczego właściwego dla obwodu Nr 	 w 	 

zlokalizowanego w budynku 	 , w przypadlcu zarządzenia przerwy 

w głosowaniu w tym lokalu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 10 maja 2015 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

Ochrona lokalu polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego 

oraz sprawdzaniu stanu jego zabezpieczeń zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez 

Policję. Zobowiązuję Pana do pełnienia dyżuru domowego w dniu 10 maja 2015 r. w 

godzinach głosowania tj. od godz. 7.00 do godz. 21.00. 

Zobowiązuje również Pana do pozostawania w czasie dyżuru oraz ochrony lokalu 

w zasięgu łączności telefonicznej, tj. pod numerem telefonicznym 	 

Uruchomienie ochrony lokalu może nastąpić na zgłoszony telefonicznie, bądź osobiście 

wniosek urzędnika wyborczego lub przewodniczącego Obwodowej Komisji yborczej 

Nr 	w 	lub na wniosek Policji. 
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