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ZARZADZENIE NR 473/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czennionka-Leszczyny
zdnia12 wze6nia 2019 r.

w sprawie powolania Zespolu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wybor6w do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych
na dziefi 13 paidziernika 2019 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca'1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 506 z p62n. zm.) w aniqzku z arl. 156 g 1 ustawy
zdnia 5stycznia201 1r. Kodekswyborczy(t.j. Dz.U. z2019r.poz.684zp62n.zm.)

postanawiam:

sl
Powda6 Zesp6l wyborczy w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wybor6w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zazqdzonych na dziei 13 pa2dziernika 2019 roku,
w nastgpujqcym skladzie:

- Domzol Justyna
- Plizga Miroslawa
- Bartoszek Malgozata
- Czyrnek Ewa
- Dara Gra2yna
- Falkiewicz Ewelina
- Gorzawska Kazimiera
- Gralak Aneta
- Grzybek Joanna
- G6recki Wojciech
- Jazgar lrena
- Kostelecki Tomasz
- KuSka Alina
- Macha Aleksandra
- Slowik Marcin
- Stoklosa Danuta

s2

W przypadku nieobecno6ci kt6regokolwiek czlonka Zespolu zastepstwo wyznaczy
bezpo6redni pzelo2ony tej osoby.

s3
Szczeg6Nowy podzial zadar\ Zespolu okre6lony zostal w zalqczniku do niniejszego
zarz4dzenia.
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Zespot zostaje roantiqzany po wykonaniu zadafi okre6lonych w zalqczniku, o kt6rym
mowa w S 3.

s5

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia
Nr 473119 Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 12 wzeSnia 2019 r.

Podzial zadafi Zespolu wyborczego

Zadanie: Wykonawca:

1. Kierowanie catoksztattem
zwiqzanych z wyborami

prac organizacyjnych

2. Przygotowanie umow zlecen dotyczqcych wyborow za
wyjqtkiem um6w zawieranych z operatorami obstugi
informatycznej wybor6w
Nadz6r nad przyznawaniem i przygotowaniem dodatkow
specjalnych dla pracownikow Urzqdu w zwiqzku
z wykonywaniem przez nich zadafi zwiqzanych z wyborami
Wspolpraca z Miroslawq Plizgq w zakresie przygotowania
zarzqdzen, a takze obwieszczen oraz innych dokumentow
zwiqzanych z wyborami,
Wsp6tpraca z Miroslawq Plizgq w zakresie przygotowania
umowy najmu na lokal wyborczy w obwodzie glosowania
nr5
Wspolpraca z Policjq i Strazq Miejskq w zakresie min.
zabezpieczenia kart do glosowania, ich dostarczenia
do obwodowych komisji wyborczych, ptzy transporcie
protokolow z gtosowania oraz innych material6w
wyborczych
Kontrola merytoryczna dowodow ksiqgowych zwiqzanych
z wyborami
Nadz6r prawny w zakresie realizacji zadan wyborczych

3.

4.

5.

7.

8.

Justyna Dom2ol

1. Wspolpraca z Justynq Domzot w zakresie
przygotowywania zarzqdzefi, obwieszczefi, plakat6w
wyborczych, innych dokument6w zwiqzanych
z wyborami oraz podawanie ich do publicznej wiadomoSci,
a tak2e w zakresie przygotowania umowy najmu lokalu dla
OKW nr 5

2. lArlkonywanie w ramach obslugi urzgdnika wyborczego
czynno6ci okreSlonych w Uchwale Nr 1112019 Panstwowej
Komisji V1rlborczej z dnia 27.02.2019 t. z po2n.zm.
w sprawie sposobu powotania obwodowych komisji
wyborczych oraz innych przepisach

Miroslawa Plizga



3. Wspolpraca z urzqdnikiem wyborczym otaz Justynq
Domzol w przekazaniu przewodniczqcym obwodowych
komisji material6w i dokumentacji do wyborow otaz
przygotowanie i pzekazanie dokument6w obwodowym
komisjom wyborczym - w wymaganych prawem iloSci,
w zakresie w jakim zadania te zostaty pzekazane do
r ealizacji przez b u rm istrza

4. Ustalenie wszelkich potrzebnych do przeprowadzenia
wybor6w material6w itp. oraz przekazywanie tych danych
i informacji Pani Joannie Grzybek, celem zorganizowania
idokonania ich zakupu

5. Ustalanie w szczeg6lno6ci: potrzebnych formularzy
protokol6w glosowania otaz innych dokument6w
zwiqzanych z wyborami, kopert, protokol6w glosowania
oraz do raportu ostrze2en i no5nik6w, ustalanie ich iloSci

. oraz przygotowanie i przekazanie obwodowym komisjom
wyborczym.

6. Nadz6r na wla6ciwym przygotowaniem i wyposa2eniem
lokali wyborczych w tym urn do lokali

7. Odbi6r kart do gtosowania, skladowanie i zabezpieczenie
ich w pomieszczeniach Stra2y Miejskiej we wsp6lpracy
z Kazimierq Gorzawskq

8. Przygotowanie, wykonanie i aktualizacja spisow wyborc6w
9. Ustalenie os6b - przedstawicieli wyznaczonych do ochrony

lokali OKW w czasie przerwy w glosowaniu, spowodowanej
' nadzwyczajnymi wydarzeniami oraz przygotowanie w tym

zakresie odpowiednich dokument6w

I Odbi6r dokumentacji finansowej od przewodniczqcych oraz
czlonk6w obwodowych komisji wyborczych (rozliczenia
przqazdow, delegacji, potwierdzefi udzialu w pracach
komisji celem wyptaty diety)

2. Nadz6r nad prowadzeniem spraw finansowych i rozliczeh
zwiqzany ch z przeprowadze n iem wybo r6w

3. Kontrola rachunkowa dokument6w

Ewelina Falkiewicz

1. Opracowanie planu finansowego na podstawie informacji
w sprawie przyznanq kwoty dotacji

2. Odbior dokumentacji finansowej od przewodniczqcych
oraz czlonk6w obwodowych komisji wyborczych
(rozliczenia pzejazdow, delegacji, potwierdzeh udziatu
w pracach komisji celem wyptaty diety)

3 Potwierdzenie zgodno6ci z planem finansowym danych
zawartych w dokumentach finansowych zwiqzanych
z wyborami (podpis dysponenta Srodk6w)

4. Przygotowanie rozliczefi z Krajowym Biurem V\foborczym

Malgorzata Bartoszek
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Realizacja zadan zwiqzanych z naliczaniem i ewidencjq
wynagrodzen oraz z wyplatq nale2noSci z umow zlecen
dotyczqcych wybor6w
Przygotowanie wyplaty diet oraz sporzqdzanie informacji
PIT -R
Sporzqdzanie informacji o wyptaconych podatnikowi
kwotach z tytulu pelnienia obowiqzkow spolecznych
iobywatelskich.
Realizacja wydatkow (przygotowywanie i dokonywanie
przelew6w, przygotowanie asygnat) zwiqzanych
z wyborami

Grazyna Dara

1. Realizacja zadan zwiqzanych z naliczaniem i ewidencjq
wynagrodzefi orazzvtyplatq nale2no6ci z um6w zlecefi
dotyczqcych wyborow

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

przygotowanie asygnat) zwiqzanych z wyborami
4. Sporzqdzanie sprawozdan budzetowych dotyczqcych

przeprowadzonych wybor6w

Ewa Czyrnek

1. Wspolpraca z Mirostawq Plizgq, wtaScicielami i zarzqdcami
oraz opiekunami lokali, w kt6rych mieszczq siq siedziby
obwodowych komisji wyborczych w zakresie wyposa2enia
i uzqdzenia tych lokali.

2. Zakup material6w i wyposaZenia, ich rozdzial do lokali
wyborczych tj. obwodowych komisji wyborczych

3. V[stawienie delegacji stuzbowych zwiqzanych z wyborami

Joanna Grzybek

1. Przygotowanie projekt6w um6w zlecefi dla operator6w
obstug i informatycznej wybor6w
Vlrlkonywanie zadafi koordynatora gminnego
i przewodniczenie miejskiemu zespolowi wyborczemu
P rzewod n iczen ie m iejskieniu zespolowi i nfo rm atycznem u
Wspolpraca z operatorami obwodowych komisji
wyborczych oraz ich szkolenie we wspotpracy z Tomaszem
Kosteleckim
Drukowanie w szczeg6lno6ci formularzy protokot6w
gtosowania oraz innych dokument6w zwiqzanych
z wyborami, kopert do protokol6w gtosowania oraz do
raportu ostrzezefi i noSnik6w oraz ustalanie ich ilo5ci - we
we wspolpncy z Miroslawq Plizgq

3.
4.

2.

5.

Wojciech Gorecki
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Przygotowanie pod wzglqdem informatycznym oraz
drukowanie obwieszczefi, zawiadomien, ogloszef ,

formularzy protokotow glosowania oraz innych
dokument6w, kopert do protokot6w gtosowania oraz do
raportu ostrze2efi i no6nik6w
\Affkonywanie zadafi cztonka miejskiego zespolu
wyborczego i wsp6lpraca w tym zakresie z koordynatorem
gminnym Wojciechem
P rzygotowan ie sp rzqtu i nformatycznego potrzeb neg o
do obslug i informatycznej wyborow
Wsp6lpraca z operatorami obwodowych komisji
wyborczych

Przygotowywanie, wykonywanie i aktualizacja spis6w
\A[borc6w

Tomasz Kostelecki

1. Przygotowywanie, wykonanie i aktualizaqa spis6w
wyborc6w
2. Wykonywanie innych zadafi okreSlonych przez kierujqcego
catoksztaltem prac organizacyjnych zwiqzanych
z wyborami

Aneta Gralak
lrena Jazgar

Aleksandra Macha
Danuta Stoklosa

1.

2.

3.

4.

5.

o.

7.

Pomoc organizacyjna obwodowym komisjom wyborczym
w dniu wybor6w oraz w zwiqzku z przybyciem
z dokumentami do Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny
Pomoc Pani Alinie KuSka W wypelnianiu przez niq zadan
koordynacji transportu (przywozu i odwozu) cztonk6w
obwodowych komisji wyborczych do Uzqdu Gminy
i Miasta Czenrionka-Leszczyny po ustaleniu wynik6w
gtosowania w obwodzie.
Wspolpraca i pomoc Pani Joannie Grzybek w zakresie
spraw zwiqzanych z zakupem i rozdysponowaniem
materiat6w
Zabezpieczenie w uzqdzie sprawnoSci i obsNugi
kserokopiarek, faksu, innych urzqdzen (za wyjqtkiem
sprzgtu informatycznego) i dzialalno5ci, organizacja
pogotowia technicznego, zapewnienie lqczno6ci
telefonicznej itp.
Przygotowanie zabezpieczenia lokali obwodowych komisji
wyborczych w dodatkowe zasilanie i itp. w przypadkach
losowych
Odbi6r kart do glosowania, skladowanie i zabezpieczenie
ich w pomieszczeniach Stra2y Miejskiej we wsp6lpracy
z MiroslawqPlizgq
\Afkonywanie innych zadan okre5lonych przez kierujqcego
caloksztattem prac organizacyjnych anriqzanych
z wyborami

Kazimiera Gorzawska
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1. Pomoc organizacyjna obwodowym komisjom wyborczym
w dniu wybor6w oraz w zwiqzku z przybyciem
z dokumentami do Urzqdu Gminy i Miasta Czenruionka-
Leszczyny

2. Koordynacja transportu (przywozu i odwozu) cztonk6w
obwodowych komisji wyborczych do Urzqdu Gminy
i Miasta Czenrionka-Leszczyny po ustaleniu wynikow
glosowania w obwodzie

3. \AATkonywanie innych zadan okreSlonych przez
kierujqcego catoksztaltem prac organizacyjnych
zwiqzanych z wyborami

Sporzqdzan ie aktow petnomocn ictwa
Vlfokonywanie innych zadafi okreSlonych przez kierujqcego
caloksztattem prac organizacyjnych zwiqzanych
z wyborami

Petnienie dy2urow zgodnie z harmonogramem
opracowanym wedtug potrzeb
Wykonywanie innych zadan okreSlonych przez kierujqcego
catoksztattem prac organizacyjnych zwiqzanych
z wyborami

Alina Ku5ka

RAT

Marcin Stowik

wszyscy czlonkowie
Zespolu

WN\
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