Zarządzenie Nr 0050/76/2018
Burmistrza Jasienia
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), w związku
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561) zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r. w składzie:
1) Katarzyna Łuczyńska – Sekretarz Gminy - Kierownik Zespołu,
2) Helena Bartosik – Zastępca Kierownika USC - Zastępca Kierownika Zespołu,
3) Bogusław Juszczyński – Inspektor ds. informatyki - Pełnomocnik ds. obsługi
informatycznej,
4) Dorota Zyszczak – Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
i spraw wojskowych - Członek Zespołu,
5) Aleksandra Major – Inspektor ds. organizacyjnych - Członek Zespołu.
2. Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i finansowym
wyborów, w tym w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności
realizowanych przez Urząd Miejski w Jasieniu oraz gminne jednostki organizacyjne,
2) obsługa administracyjna urzędników wyborczych oraz obsługa administracyjna komisji
wyborczych,
3) zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych
z organizacją wyborów,
4) organizacja realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom z ograniczoną
sprawnością fizyczną, psychiczną, umysłową utrudniającą wzięcie udziału w wyborach,
5) wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla
jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

