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ZARZADZENTE NR s04/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 17 pafldziernika 2018 r.

w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 412118 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dotyczqcego powolania Zespolu wyborczego w celu
organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wybor6w do Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach, Rady Powiatu
w Rybniku, Sejmiku Wojew6dztwa Slqskiego oraz wybor6w Burmistrza Gminy
i Miasta Gzerwionka-Leszczyny zarzqdzonych na dziefi 21 paidziernika 2018 r.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22018 r. poz. 994zpo1n. zm.)w auiqzkuzarl.l56 S 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 754 z p62n. zm.)

postanawiam:

s1

Uzupelni6 sklad Zespolu wyborczego, powolanego pzeze mnie w dniu 11 wrzeSnia
2018 roku w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta
Czenryionka-Leszczyny wybor6w do Rady Miejskiej w Czenruionce-Leszczynach,
Rady Powiatu w Rybniku, Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego oraz wybor6w Burmistrza
Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny zarzqdzonych na dziefi 21 pa2dziernika
2018 r. o:

1) Paniq Ewq Czyrnek
2) Paniq Kazimierq Gorzawskq
3) Pana Wojciecha Nedweda.

s2

Do szczegolowych zadafi czlonkow Zespolu, o ktorych mowa w S 1 nale?y:

1. Realizacja zadan zwiqzanych znaliczaniem i ewidencjq
wynagrodzen oraz z wyplatq nale2noSci z umow zlecei
dotyczqcych wybor6w

2. Przygotowanie wyplaty diet
3. Realizacja wydatk6w (przygotowywanie przelew6w

i asygnat) zwiqzanych z wyborami
4. Sporzqdzanie sprawozdafi budZetowych dotyczqcych

przeprowadzonych wybor6w
5. Pelnienie dyZurow zgodnie z harmonogramem

opracowanym wedlug potrzeb

Ewa Czyrnek

Pomoc organizacyjna obwodowym komisjom wyborczym
oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wybor6w a takZe
w zwiqzku z przybyciem z dokumentami do siedziby

1.

Kazimiera Gorzawska





Miejskiej Komisji Wyborczej
Wspolpraca i pomoc Pani Joannie Grzybek w zakresie
spraw zwiqzanych z zakupem i rozdysponowaniem
material6w
Zabezpieczenie w urzqdzie
kserokopiarek, faksu, innych
sprzqtu informatycznego) i

pogotowia technicznego,
telefonicznej itp.
Pelnienie dyzur6w zgodnie
opracowanym wedlug potrzeb

sprawnoSci i obslugi
urzqdzen (za wyjqtkiem
dzialalnoSci, organizacja
zapewnienie lqczno6ci

z harmonogramem

Pomoc organizacyjna obwodowym komisjom wyborczym
oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wybor6w a tak2e
w zwiqzku z przybyciem z dokumentami do siedziby
Miejskiej Komisji Wyborczej
Pomoc Panu Jackowi Korusowi w wypelnianiu przez niego
zadan koordynacji transportu (przywozu i odwozu)
czlonk6w obwodowych komisji wyborczych do Miejskiej
Komisji Wyborczej po ustaleniu wynikow glosowania
w obwodzie
Przyjmowanie w depozyt material6w wyborczych, w tym
wsp6lprac a z Urzqdnikiem wyborczym w tym za kresie
Wykonywanie innych zadafi okreSlonych przez kierujqcego
caloksztaltem prac organizacyjnych zwiqzanych
z wyborami

Wojciech Nedwet

s3

Wobec powolania dodatkowych czlonk6w Zespolu wyborczego ustala sie
nowe, jednolite brzmienie zalqcznika, w kt6rym okre6lone zostaly zadania
poszczeg6lnych czlonkow Zespolu wyborczego.
Nowa treSc zalqczntka stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
Traci moc zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 412118 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 wrze6nia 2018 roku.

s4

Zesp6l zostaje roantiqzany po wykonaniu zadan okreSlonych w zalqczniku, o ktorym
mowa w S 3.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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