ZARZĄDZENIE NR 168/2012
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r.
Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) – Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:
§1
Powołuję Panią Aleksandrę Ignaszak – Sekretarza Gminy Walim, do pełnienia funkcji
pełnomocnika do spraw wyborów zwanego dalej urzędnikiem wyborczym w Gminie Walim.
§2
Urzędnik wyborczy zobowiązany jest do:
1. współdziałania z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków
terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań dotyczących przygotowania i
przeprowadzenia na terenie gminy:
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- bezpośrednich wyborów wójtów,
- referendów ogólnokrajowych oraz referendów lokalnych.
2.
koordynowania przebiegu wykonania zadań wyborczych zleconych gminie,
określonych w Kodeksie wyborczym, ustawach o referendum ogólnokrajowym i
referendum lokalnym oraz innych aktach prawnych wydanych na ich podstawie,
3.
bieŜącego informowania Wójta o stopniu realizacji poszczególnych zadań
wyborczych, a w przypadku zagroŜeń nie dających się usunąć w trybie nadzoru,
przekazania informacji równieŜ do Krajowego Biura Wyborczego.
§3
Szczegółowy zakres zadań i zasady współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym
Biurem Wyborczym, określone zostały w porozumieniu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie
zasad współdziałania urzędnika wyborczego ustanowionego przez Wójta Gminy Walim z
Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie.
§4
Funkcja urzędnika wyborczego została powierzona na czas nieokreślony.
§5
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Walim nr 343/2010 z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie
powołania pełnomocnika do spraw wyborów.
§6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim
/-/Adam Hausman

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem ustawania się pełnomocnika do spraw wyborów, w związku z
podpisanym w dniu 11,06.2012r. nowego Porozumieniem w sprawie zasad współdziałania
pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Wójta
Gminy Walim z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie.
Sporządziła:
Aleksandra Ignaszak
Otrzymują:
- Referat Organizacyjny

