Wójt Gminy Krupski Młyn
ZARZĄDZENIE Nr Or 0050/79/15
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji referendum ogólnokrajowego zarządzonego na
dzień 6 września 2015 roku
Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze
zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Powołuje się zespół do spraw organizacji referendum ogólnokrajowego, zarządzonego
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015, na obszarze Gminy
Krupski Młyn w składzie:
1) osoba odpowiedzialna za zagadnienia referendalne: Katarzyna Michałek (urzędnik wyborczy);
2) prowadzenie rejestru wyborców oraz spisu wyborców – Aniela Kokot (Kierownik Referatu Ewidencji
Ludności);
3) księgowość, finanse – Lucyna Kaminska (Skarbnik Gminy).
2. Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i finansowym oraz wykonanie
zadań związanych z referendum, w tym w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem referendum w zakresie czynności
realizowanych przez urząd gminy oraz gminne jednostki organizacyjne;
2) realizacja obsługi administracyjnej obwodowych komisji ds. referendum;
3) zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją
referendum;
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom, którym ograniczona sprawność
fizyczna, psychiczna, umysłowa lub w zakresie zmysłów, utrudnia wzięcie udziału w referendum;
5) wykonywanie innych zadań referendalnych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek
samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.
3. W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji ds. referendum,
wyznaczam:
1) panią Liliannę Dędek na koordynatora gminnego do spraw informatyki;
2) pana Sebastian Hadrysia oraz pana Rafała Troppera jako operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji ds. referendum.
4. W celu zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami wyznaczam p. Piotra Gwoździa.
§2
Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonania określają uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego jak i umowy zawarte na ich podstawie.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Wójta
Stefan Hajda
Zastępca Wójta Gminy

