Zarządzenie Nr 120.15.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy
Mrocza w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684); zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia obsługi i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowych komisji
wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r., powołuje się Zespół w składzie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia
§ 2. Koordynację Zespołu, o którym mowa w § 1, powierza się Koordynatorowi Wyborczemu Gminy
Mrocza – p. Sebastianowi Mazurowi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 120.15.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

WYKAZ PRACOWNIKÓW
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wyznaczonych do obsługi wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Lp.

Imię i nazwisko
Funkcja

1

Sebastian Mazur
Koordynator Wyborczy
Gminy Mrocza

2

Barbara Biniakowska
insp. d/s ewidencji
ludności

3

Paweł Górecki
Kier. Ref. Obsługi
Komunalnej

4

Danuta Śledzik
insp. d/s kadr

5

Brygida Majewska
insp. d/s dowodów
osobistych

6

Barbara Kasprzyk
podinsp. d/s płac

7

Anna Chmiel
p.o. Kier. Ref.
Finans. – Budżet.

Zadania do realizacji
 wykonuje funkcję koordynatora wyborczego i
realizuje zadania przewidziane w ustawie do
wykonywania przez Burmistrza Miasta i Gminy
Mrocza
 prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP – Wybory i referenda)
 realizuje zadania związane ze spisem
wyborców,
 prowadzi rejestr wyborców,
 przyjmowanie wniosków o wpisie do rejestru
wyborców,
 wyposażenie lokali w urządzenia wyborcze,
 plakatowanie
urzędowych
obwieszczeń
wyborczych
 obsługa kadrowa osób zaangażowanych w
przygotowanie
i
przeprowadzenie
akcji
wyborczej oraz OKW
 współpraca z Urzędnikiem Wyborczym Gminy
Mrocza w zakresie archiwizacji dokumentów z
akcji wyborczej
 wyposażenie komisji obwodowych w materiały
kancelaryjne,
 naliczenie i wypłata diet dla członków OKW

 rozliczenie środków finansowych przyznanych
na zadania wyborcze
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