ZARZĄDZENIE NR 269/2015
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem
korespondencyjnym.
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 53b, c, d, e ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. )) zarządzam, co następuje:
§1
1. Do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców
wpisanych do rejestru wyborców Gminy Stary Sącz, w wyborach do Sejmu i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. upoważniam następujących pracowników
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu:
1) mgr Daniela Śmierciaka – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Administracyjo –
Gospodarczych i Ochrony Środowiska
2) Małgorzatę Platę
– Inspektora Referatu Spraw Obywatelskich, Administracyjo –
Gospodarczych i Ochrony Środowiska
2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego;
2) ustalanie na podstawie obowiązujących przepisów, czy zgłoszenia, o którym mowa w
pkt. 1 nie posiadają wad i czy zostały złożone w terminie;
3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad w zgłoszeniach wniosków, o
których mowa w pkt. 2;
4) umieszczenie wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w spisie
wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej,
wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego
5) umieszczenie informacji o wysłaniu lub odbiorze pakietu wyborczego w rubryce spisu
wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy,
który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego;
6) przygotowanie i doręczanie wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania
korespondencyjnego pakietu wyborczego;
7) przekazanie niedoręczonych pakietów, o których mowa w pkt. 6 właściwej obwodowej
komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego lub delegaturę
Krajowego Biura Wyborczego;
8) prowadzenie wykazu pakietów wyborczych.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionym pracownikom.
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

