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r.

w sPrawie wYznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych
w wYborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień28 czerwca 2020 r.

Na Podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 20:l4 r.
sPrawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych
w czasie Przęrwy wgłosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wyd,arzeniami (Dz. U. zz0l4r. poz. l1-52)
w

zarządza się, co następuje:

§ 1. l WYznacza się upowaznionych przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji
wYborczYch w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, weóług wykaztr
stanowi ąceg o załącznikNr l do zarządzenia.
2.

wzór upoważnienia przedstawiciela stanowi załącznikNr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

Gminy.

§ 3. Zat,ządzęnie wchodzi w życie z dniem wydania.
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załącznikNr 1 do zarządzeniaN,
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Burmistrza wasilkowa
z

Lp.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Nr

)
3
q.a

ania,lftlolnc§:o2o

1

szkoła podstawowa
im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

ul. Mickiewicza 2
Szkoła Podstawowa im. króla Zygmunta Augusta
w Wasilkowie ul. Polna 1/4a
Szkoła Podstawowa im. króta Zygńunta Augusta
w Wasilkowie ul. Polna 1/4a

Przedszkole,rSłoneczne''

w Wasilkowie, ul. Sienkiewicza24
5
6
7

Przedszkole roSłoneczne''

w Wasilkowie, ul. Polna l/4c
publiczna szkoła podstawowa im. Janusza korczaka
w Studziankach, ul. Supraślska 2
Szkoła Podstawowa im. króla Zygmunta Augusta
w wasilkowie Filia
w Sochoniach, ul. Kościelna 1
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Imię i nazwisko upoważnionego
przedstawicieIa
Lucyna Dorota Bejnl

Ewa stelańczuk
BoguIniła Sobięszuk
Joanna Beata Broniszęwsl<a - |,Iyzy

Anna Łopatorvicz
Anna Gryko
Bogunriła Sobieszuk

Strot-ra l

załącznlkNr 2 do zatządzeniaN,
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Burmistrza wasilkowa
z ania6cj€lt)cO_

20ż0 r.

WZÓR UPOWAŻNIENIA
Burmistrz wasilkowa

Wasilków,

UPOWAżNIENIE NR

..../2020

Na podstawie § 2ust.2pkt11,ozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 28sierpnia 2014r.
w sprawie szczegołowych rvymagań w zal<resie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie
przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzv,ryczajrrymi wydarzeniami (Dz. U. zż0|4 r. poz. l l52)
upowazniam

Panią/ Pana ..........

do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie Nr....,

z siedzibą w ................

w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas
przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiei, zarządzonych na dzięń 28 czerwca
2020 r. Upowaznienie wazne jest również w trakcie głosowania ponownego.

Oclrrona lokalu polega na sprawowaniu stałego, zewnęIrznego dozoru lokalu wyborczego oraz
sprawdzaniu stanu jego zabezpieczeń zgodnie z instruktazel-n przeprowadzonym przezpolicję.
Uruchomięnie oclrrony lokalu może nastąpić nazgłoszenie telefoniczne lub osobiste Przewodni czącego
lub Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej, lub na wniosek policji.
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