ZARZl\DZENIE Nr 71/2013
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia pelnomocnika do spraw wyborow terenie
Nowe Miasto

urz~dnika

wyborczego na

181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Oz. U. 2011 r.
Na podstawie
Nr 21, poz. 112 z p6zn. zm.), art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzztdzie
gminnym (t.j. Oz. U. 2013 r. poz. 594 z
zm.) - stosownie do zawartego w dniu
10 grudnia 2013 r.
w sprawie
wsp61dzialania urzl(dnika wyborczego,
ustanowionego
W6jta Gminy Nowe Miasto z Krajowym
Wyborczym w
Warszawie - zarzC\..dza sil(, co nast~puje:

§1
Ustanawiam PaniC\..
- zatrudnionC\.. na stanowisku Sekretarza Grniny
Nowe Miasto pelnomocnikiem do spraw wybor6w urzl(dnikiem wyborczym na
Gminy Nowe Miasto.

§2
Zakres zadaii i uprawnien pelnomocnika do spraw wybor6w -urzl(dnika wyborczego okreSla
Porozumienie z dnia 10 grudnia
13 r. w sprawie zasad wsp61dzialania urzc;:dnika
ustanowionego
W6jta Gminy Nowe Miasto , z Krajowym Biurem
Wyborczym w Warszawie.

§3
Niniejsze ustanowienie urzl(dnika wyborczego rna zastosowanie do wykonywania zadaii
wyborczych w wyborach:
Rzeczypospolitej Polskiej; w wyborach do Sejrnu RP i
Senatu RP; w wyborach do Parlamentu Europejskiego; w wyborach organ6w stanowiC\..cych
jednostek samorzC\..du terytorialnego: w6jt6w, burmistrz6w, prezydent6w miast.

§4
Zarzztdzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania.

/
Porozumienie
z dniaAO grudnia 2013 roku
w sprawie zasad
urzl(dnika wyborczego, ustanowionego przez
Wajta Gminy Nowe Miasto, z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie.
Na podstawie
U. Nr 21, poz. 112 z
upowai:nienia
Krajowego Biura
poroZUlD1eme.

181 ustawy z dnia 5 stycznia
pomi~dzy W6jtem Gminy
Biura

Kodeks wyborczy (Dz.
Miasto dzialaj'lcym z
Delegatury
nast~puj'lce

§l.

L

Urz~dnik

Krajowym
Wyborczym w zakresie
zapewmema
terminowej i
z
realizacji zadan
wyborczych
samorz'ldu
wynikaj'lcych z przepis6w Kodeksu
Wyborczego oraz
prawnych wydanych na
podstawie.
2. W celu
0 kt6rych mowa w
1,
wyborczy podejmuje
w imieniu W6jta dzialania koordynacyjne
slui:b i os6b wyznaczonych w
Urz~dzie
do wykonania poszczeg61nych
wyborczych oraz
W6jta, a w
potrzeby takZe Krajowe
Wyborcze, 0
zagroi:eniach i nieprawidlowosciach w ich
wymagaj'lcych dzialafi w
trybie nadzoru.
§ 2.

W ramach vv."'""""....."..,,,u,,.... urz~dnik wyborczy podejmuje w szczeg61nosci na~aermHlce
dzialania:
eZ\VIOCzTte przekazanie
z Delegatury akt6w prawnych,
1)
wyjasnien i innych materia16w
odpowiednio
Komisji
Wyborczej, obwodowym komisjom
i osobom
do
wykonania
wyborczych w
Gminy oraz czuwa
ich
wykorzystaniem,
zadania organizacyjne '"'£>"''''''''''''''0 szkolen czlonk6w nVA.LLll..,
2)
w Ciechanowie pn~eK.azlmy
Z ustalen Komisarza
3)

Delegaturze wszelkie sprawy wymagaj(tce dzialan lub wyjasnien
Krajowego
Wyborczego lub Panstwowej Komisji Wyborczej
Wyborczego,
4)
przekazanie do Delegatury uchwal Rady _ ..._A. W sprawie:
mandatu
wymagaj'lcych
wybor6w
uzupeWaj'lcych,
b)
man datu w6jta wymagaj'lcych
przedterminowych
wybor6w w6jta, a takZe innych uchwal i dokument6w <1'''' ....
gmmy
J

£\ ..
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dotycz(lcych wybor6w, w trybie i tenninach wynikaj(lcych z Kodeksu
Wyborczego oraz wytycznych Panstwowej Komisji Wyborczej,
5) zapewnia terminowe przekazanie Delegaturze danych statystycznych niezb~dnych
dla sprawnej organizacji wybor6w,
6) uczestniczy w udzielaniu niezb~dnych infonnacji dotycz(lcych wyjasnienia skarg i
odwolan
do Panstwowej Komisji Wyborczej oraz Komisarza
Wyborczego.
§
W celu stworzenia odpowiednich warunkow wykonania zadan wyborczych w Gminie
De1egatura zapewni urz~dnikowi wyborczemu:
1) dostarczenie
potrzeb komisji wyborczych i os6b obstuguj(lcych te komisje
tekstu Kodeksu Wyborczego oraz wytycznych i wyjaSnien Panstwowej Komisji
Wyborczej omawiaj(lcych spos6b wykonania zadan lub dotycz(lcych interpretacji
przepis6w prawa wyborczego oraz innych przepisow i wyjasnien zwi(lZanych z
organizacj(l prac wyborczych,
2) udzielanie niezb~dnych porad i wyjasnien w kwestiach wynikaj(lcych z obstugi
komisji wyborczych lub dotycz(lcych organizacji prac wyborczych,
3) pomoc szkoleniow(l i organizacyjn(l w przygotowaniu czlonk6w komisji
wyborczych do wykonania zadan,
dostarczenie wzorow fonnularzy wyborczych zwi(lZanych z
list
kandydat6w na radnych, rejestracj(l kandydatow na wojta oraz ustalaniem
wynikow glosowania i wynikow wybor6w,
5) przekazywanie biez(lcych infonnacji 0 ustaleniach organizacyjnych wynikaj(lcych
z dzialan
Wyborczego i Panstwowej Komisji Wyborczej,
6) przekazanie Gminie srodkow fmansowych na
wyborcze wraz z podaniem
elementow kalkulacyjnych poszczeg6lnych kategorii koszt6w zwi(lZanych z
wykonaniem zadan wyborczych,
7) okresowe szkolenie z zakresu przepisow prawa wyborczego i ich interpretacji.
§
1. Strony niniejszego porozurnienia zobowi(lzuj(l
do okresowej oceny i wymiany
uwag na temat realizacji postanowien porozumienia.
2. W przypadku roszczenia przez Wojta upowaznienia dla urz~dnika wyborczego do
wykonywania
w referendach przepisy § 1 dotycz(lce wsp61dzialania
stosuje si~ odpowiednio.
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§ 5.
1. Zaletcznikami do porozumienia Set:
a) upowaZnienia do zawarcia po rozumieni a przez Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, udzielone przez Szefa
Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie,
b) zarzetdzenie W6jta Gminy Nowe Miasto
0
ustanowieniu urz((dnika
wyborczego.
2. W6jt Gminy niezwlocznie zawiadomi Dyrektora Delegatury 0 zmianie osoby
pelnietcej funkcjt urz((dnika wyborczego w Gminie lub 0 decyzji dotyczetcej
rozszerzenia upowaznienia, 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 2.

§ 6.
Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreslony i moze bye rozwiClZane przez
kazd(l ze stron za uprzednim jednomiesi((cznyrn pisernnyrn wypowiedzeniem.

§ 7.
Wszelkie zmiany porozumienia wyrnagajet formy pisernnej.

§ 8.
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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