ZARZĄDZENIE NR 54/2016
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 30 grudnia 2016 roku
W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w lokalnym referendum zarządzonym na dzień
15 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z
2017 roku poz. 15) w związku z § 2, ust. 2, pkt 1 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 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1152)
zarządza się, co następuje:

§ 1.
W celu ochrony lokali do przeprowadzenia referendum lokalnego w dniu 15 stycznia 2017 roku
znajdujących się na terenie Gminy Boćki w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczam jako koordynatora gminnego Pana Kolejkowicz
Mirosława oraz następujących przedstawicieli do poszczególnych Obwodowych Komisji:
1. P. Wierciński Jarosław - do Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Andryjankach z
siedzibą w Szkole Podstawowej w Andryjankach, 17-111 Boćki,
2. P. Twarowski Emil – do Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Boćkach z siedzibą
w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki,
3. P. Matwiejuk Jarosław – do Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Nurcu z
siedzibą w Wiejskim Domu Kultury w Nurcu, 17-111 Boćki,
4. P. Zajączkowski Władysław – do Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Olszewie z
siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Olszewie, 17- 111 Boćki,
5. P. Jóźwiak Małgorzatę – do Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Sielcu z
siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Sielcu, 17- 120 Brańsk,
§ 2.
1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami, wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do sprawowania stałego
zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzeniu stanu zabezpieczeń.
2. Zobowiązuje się wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 15
stycznia 2017 roku w godz. od 700 do 2100 w zasięgu łączności telefonicznej
3. Przedstawiciele wyznaczeni zgodnie z § 1 otrzymają pisemne upoważnienia, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali ds. referendum,
zawierająca ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery telefonów zostanie
przekazana Komendantowi Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, Przewodniczącym
Obwodowych Komisji do Spraw Referendum oraz osobom kierującym jednostkami
organizacyjnymi, w których usytuowane są lokale wyborcze.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Boćki
Stanisław Derehajło

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 54/2016
Wójta Gminy Boćki
Z dnia 30 grudnia 2016 roku

UPOWAŻNIENIE NR ………../2017
Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 roku . w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w
czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. z 2014 r., poz.
1152), wyznaczam jako przedstawiciela Pana/Panią ……………………………………………………………………
legitymującego się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………………. …..
Zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …..
I upoważniam do ochrony lokalu ds. referendum właściwego dla obwodu Nr …… w …………………………
Zlokalizowanego w budynku ………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w tym lokalu, w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
Ochrona lokalu polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego
oraz sprawdzeniu stanu zabezpieczeń.
Zobowiązuję Pana/Panią do pełnienia dyżuru w dniu 15 stycznia 2017 roku w godzinach
głosowania od godz. 700 do godz. 2100 .
Zobowiązuję również Pana/Panią do pozostawania w czasie dyżuru oraz ochrony lokalu w zasięgu
łączności telefonicznej tj. pod numerem telefonicznym ……………………………………………………………….
Uruchomienie ochrony lokalu może nastąpić na zgłoszony telefonicznie, bądź osobiście
wniosek Pełnomocnika ds. Referendum lub Przewodniczącego Obwodowej Komisji do Spraw
Referendum Nr ………… w ……………………………….. lub na wniosek Policji.

