
ZARZĄDZENIE NR 105/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej ds przygotowania wyborów 
do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 684 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy Małkinia Górna powołuje Zespół ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r., zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Józef Bogucki - Sekretarz Gminy Małkinia Górna - koordynator gminny do spraw wyborów;

2) Izabela Szymańska - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr;

3) Anna Spalitabaka - inspektor ds. organizacyjnych i kadr;

4) Beata Dębkowska - inspektor ds. obsługi Rady Gminy;

5) Marta Skibniewska - starszy archiwista;

6) Edyta Frydrych - inspektor ds. kancelaryjno-technicznych;

7) Alicja Ołdakowska - inspektor ds. ewidecji ludności;

8) Renata Rostkowska - inspektor ds. księgowości budżetowej;

9) Romualda Młynarczyk - inspektor ds. rachuby płac;

10) Piotr Konferowicz - starszy informatyk.

§ 2. Do zadań Zespołu należy zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy Małkinia Górna 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
13 października 2019 r., wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz kalendarza 
wyborczego.

§ 3. Dla zapewniania organizacji obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołanych 
w gminie Małkinia Górna wyznaczam Pana Piotra Konferowicza

§ 4. Dla zapewnienia współdziałania urzędnika wyborczego z obwodowymi komisjami wyborczymi oraz dla 
wykonywania innych techniczno-organizacyjnych czynności wyborczych w poszczególnych obwodach głosowania 
wyznaczam Panią Izabelę Szymańską - Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr.

§ 5. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania wszystkich zadań związanych z przygotowaniem, 
przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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