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ZarZl\dZenij Nr 0050.98.2019 

Wojta '1miny Slubice 


z dnia 10 '1'fZCsnia 2019 r. 


i 
w mrawie: npowainienia prac{)wnik6t Urzltdu Gminy do prowadzenia czynnosd 

zwi~zanych z wyborami i 

Na podstawie art, 33 Ust. 1 usta\>,'y!z dnia 8 marca 1990 r. 0 samot"1'4dzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz, 506 ze zm.') ora:! art. 37. § 2 i art. 56 § I ustawy z dni. 5 styeznla 
2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 201? r, poz, 684:re zm.2), Z!U'Zl!'Izam, co nast,puje: 

§ I 

I. W zwi¢u z wyborami do Sejmu Rzecj:ypospolitej Poiskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarzqdzonymi na dzien 13 paidziemika 2019 r. upowaZnlam: 

• Paniq Renal<; Przylogy - kierownika usa w Um;dzie Gminy Siubice oraz 
• Pani~ Ewy Robak - podinspektora w Urz~dzie Gminy Siobice 
do: , 

I) 	 przyjmowania v.'Uiosk6w 0 udziele!nie infonnacji 0 sposobach (fonnach) glosowania 
przez wyborc6w niepelnospratnYCh aclekwatnie do rodzaju i stopnia 
niepelnospra\\'11osci oraz do ud.'eJania pnedmiotowych infonnacji wyborcom 
ruepclnosprawn)'m wpisanym do rejestru wyborc6w w Gminie Siubice. 

2) 	 do pfO'wadzenia czynnosci zwi~ych ze sporzqdzaniem aktow pe~nomocnictw 
do glosowania \\'Yoorc6w niepehi-osprawnych oraz wyborc6w, kt6rzy najp6iniej 
w dniu gtosowania ukoncz'! 75 iat, ~pisanych do rejestru wyborcow Gminy Slubice, 

3) 	 przyjmowania infonnacji 0 _L 7.amiarLe giosowania korespondencyjnego 
przez Vvyborc6w niepeinospra"vnyJ.¥l" 

2. 	 Zakres upowaznienia, 0 kt6rym rnowa Vi u~1. 1, upow8tnia do: 
1) przekazywania wyborcom niepelntspra\VI1ym informacji, 0 ktorych mowa wart 37a 

§ 1 Kodeksu wyborczego, , 
2) przyjmowania wniosk6w 0 spotz<J4zenje aktu pelnomocnictwa do glosowania, 
3) sprawdzanie, na podstawie dostvp~yeh u~dowo dokument6w, ezy wrtiosek, 0 ktorym 

mowa w pkt 2. nie posiada wad i cty zostal zlozony w tenninie. 
4) v;'Ystypowania do wyborcy Z we2VfMiem usunilfda wad we \vniosku. 0 ktorym mowa 

wpkt2, , 

5) sporZ¥lzenia aktu pcinomoenktwa do glosowania, 

6) prowadzenia v.ykazu sporzqdzony~h pelnomocnictw, 0 kt6rych mowa w pkt 5. 


§2 

Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem po~pisania, 
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IZmian~ opublikowallQ w Dz. U. z 2019 L, POZ'j309, !I 
2 Zmiany opublikowano w Dz, G. z 2019 r.o poz. 504. 	 I 


