
Zarządzenie nr 36/2019 

Wójta Gminy Iłów 

z dnia 10 maja 2019 r. 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 

w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  

na dzień 26 maja 2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506), w związku z  § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali 

obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 

wydarzeniami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyznaczam niżej wymienionych przedstawicieli Wójta Gminy Iłów do ochrony lokali 

obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Iłów w czasie przerwy w 

głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: 

1) Tomasz Mroczkowski 

2) Marianna Robak 

3) Arkadiusz Stańczak 

 

2. Zadaniem osób wymienionych w § 1 ust. 1 jest zapewnienie w dniu 26 maja 2019 r. do czasu 

zakończenia głosowania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie 

Gminy Iłów w czasie przerwy w głosowaniu poprzez zewnętrzny dozór lokalu wyborczego oraz 

sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu. 

 

§ 2. Zobowiązuję wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 26 maja 

2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00 w zasięgu łączności telefonicznej. 

 

§ 3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi, w których usytuowane są lokale wyborcze, 

zobowiązuję do zapewnienia osobie wyznaczonej do ich ochrony możliwość korzystania ze środków 

łączności znajdujących się w tych lokalach. 

 

§ 4. Lista osób wyznaczonych do ochrony lokali wyborczych, zawierająca imiona, nazwiska oraz 

adresy zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów lub innych 

środków łączności zostanie przekazana  przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 

w Gminie Iłów, Kierownikowi Posterunku Policji w Iłowie oraz osobom kierującym jednostkami 

o których mowa w §3. 

 

§ 5. Przedstawiciele wskazani w § 1 ust. 1 działają na podstawie pisemnego upoważnienia, w którym 

podane zostanie imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Iłów 

 

/ - / Jan Paweł Kraśniewski 


