ZARZi\DZENIE Nr 49/2015
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 24 wrzesnia 2015 roku

w sprawie upowainienia do prowadzenia czynnosci zwhlzanych z glosowaniem
korespondencyjnym.

Na podstawie art.33 ust.l ustawy z dnia 8 rnarca 1990r. 0 sarnorz~dzie grninnyrn Itj. Dz.U. z
2013r. poz.594, z p6Zn.zm.l oraz art.53a, art.53b §2, art.53e § 1 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Kodeks wyborczy IDz. U. Nr 21, poz.112, z pozn.zrn.l zarz~dza siy, co nastypuje:

§ 1. 1. Upowamia siy pracownikow Urzydu Grniny Nowe Miasto:
11 Kierownika Urzydu Stanu Cywilnego Gabriely Giziilsk~

21 Inspektora ds. obslugi rady i jej organow - Agnieszky Jeglikowsk~
do prowadzenia czynnosci zwi~zanych z glosowaniern korespondencyjnyrn
przez osoby uprawnione do udzialu w glosowaniu do Sejrnu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, wpisane do rejestru wyborcow Grniny Nowe Miasto - w wyborach do
Sejrnu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz~dzonych na dzieil25 pazdziernika
2015 roku.

§ 2. Zakres upowaznienia, 0 ktoryrn rnowa w ust.l upowaznia do:
11 przyjrnowania zgloszeil zarniaru glosowania korespondencyjnego;
21 rozpoznanie, na podstawie dostypnych urzydowo dokurnentow czy zgloszenie,
o ktoryrn rnowa w pkt. 1 nie posiada wad i czy zostalo zlozone w terminie;
31 wystypowania do osoby uprawnionej do udzialu w glosowaniu do Sejrnu i Senatu z
wezwaniern usuniycia wad w zgloszeniu wniosku, 0 ktoryrn rnowa w pkt.2;
41 wystypowanie do Ewidencji Ludnosci 0 urnieszczenie:
a/ osoby uprawnionej do udzialu w glosowaniu w wyborach do Sejrnu i do Senatu
Rzeczypospolitej polskiej, w spisie wyborcow w obwodzie glosowania wlasciwym
dla obwodowej kornisji do spraw wyborow, wyznaczonej dla celow glosowania
korespondencyj nego;
bl informacji 0 wyslaniu pakietu wyborczego w rubryce spisu wyborcow"Uwagi"
odpowiadaj~cej pozycji, pod ktor~ umieszczono nazwisko uprawnionej do udzialu
w wyborach;
51 przygotowanie i doryczanie osoborn uprawnionyrn do udzialu w wyborach do Sejrnu
i do Senatu RP, ktorzy zglosili zamiar glosowania korespondencyjnego pakietu

wyborczego;
6/ przekazanie niedoryczonych pakiet6w, 0 kt6rych mowa w pkt.5 obwodowej komisji
wyborczej wyznaczonej dla ce16w glosowania korespondencyjnego;
7/ przekazanie wlasciwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego
niedoryczonych pakiet6w, kt6rych doryczenie do obwodowej komisji wyborczej do
zakonczenia glosowania nie bylo mozliwe, a kt6re pozostaj~ w posiadaniu Urzydu
Gminy.

§ 2.

Zarz~dzenie

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Slawomir

