
Zarz"dzenie /'ir 0050.21.2019 

W6jta G,piny Siubice 


z dnia 18 ~arc1l2019 r. 


w s,prawk.; 	 upowatnienia praeownika u~u Gminy do prowadzenia czynnoid 
zwii}zanych z wyborami 

Na podstawie art. 33 ust. I ustawy ;z doin 8 marea 1990 r. 0 samorz<¥lzie gminnym 
(Ij. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37o§ 2 i art. 56 § 1, ustawy z dnlo 5 stycznla 2011 r. 
Kodcks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 zo zm. 'J, z.arz1jdzam, co na'",puje: 

§ 1 

1. 	 W zwilfZku z wyborami pos16w do Padamentu Europejskiego zar'Z4dzonymi na dzien 
26 maja 2019 r. upowat;nlrun Pruri~ Rcnat~ Przytog, - kierownika USC w Urz¢zie Gmlny 

• S~~ 
1) p!zyjmowania wniosk6w 0 udzielenie infonnacji 0 sposobach (fonnach) glosowania 

pnez wyborc6w niepdnospra'Ynych adekwatnie do rodzaju i stopnia 
niepetnosprawnooci oraz do udiielania przedmiotov-ych infonnacji wyborcom 
niepe1nosprawnym ,-"pisanym do rejestru wyborcow w Gminie Slubice, 

2) do prowadzenia czynnosci zwi~ych 7J! Sporzfld2'.aniem akt6w pdnomocnictw do 
glosowani8 wyborc6w niepelnospra.vonych oraz \\ryboroow. kt6rzy najpOzuiej w dniu 
glosowania ukoncz4 75 lat, wpisanjch do rejestru -wyborc6w Gminy Slubicc, 

3) przyjmowania informacji 0 zamiarLe glosowania korespondencyjnego przez 
wyborc6w niepclnosprawnych. 

2. 	Zakres upowaznienia, 0 kt6rym mowa w ust. i upowamia do: 
1) przekazywania wyoorcQm niepelnOSprawnym infonnacji, 0 kt6rych mowa wart. 37a 

§ I Kodeksu wyborczego, 
2) przyjmowania wniosk6w 0 sporZ¥lzenie aktu pclnomocnict\-\'U do glosowania, 
3) sprawdzanie~ na podstawie dost~pnych ur~dowo dokument6w. czy wniosek, 0 kt6rym 

mowa w pkt 1 nie posiada wad j czy lA)staJ zlozony w tenninie, 
4) wyst~powania do wyborcy z wezwanjem usunilfcia wad we wniosku. 0 kt6rym mown 

w pkt. 2, 
5) spofZt}dzenia aktu pelnomocnictwa do giosowania, 
6) prowadzenia wykazu spo~dzonych pe!:nomocnictw. 0 kt6rych mowa w pkt. 5, 

§2 

ZarZitdzenie wchodzi w zycie z dniem poopisania. 

I, 
:,,1 

: 

lZmiany ustawy 10St.ary og)oszone w Dz. U, t: 2018 r., pOl.. 1000, 1225. 1238. 1282, 1349, 1321, i 130 era? 
z2019r.,poz.273. 


