
ZARZĄDZENIE NR 302 

WÓJTA GMINY SADOWNE 

z dnia 5 października 2018 r. 

    
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w 

czasie przerwy w głosowaniu  spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w  wyborach 
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) w związku z § 2 ust. 2 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), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyznaczam niżej wymienionych przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji 

wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami: 

1) Obwód nr 1 GOK Sadowne – Ewa Piórkowska 

2) Obwód nr 2 Gimnazjum Sadowne – Małgorzata Zyśk 

3) Obwód nr 3 Szkoła Podstawowa w Grabinach – Alina Bernadeta Lipka-Chudzik 

4) Obwód nr 4 Szkoła Podstawowa w Kołodziążu – Krzysztof Królikowski 

5) Obwód nr 5 Świetlica wiejska w Morzyczynie Włóki – Adam Szymanik 

6) Obwód nr 6 Szkoła Podstawowa w Orzełku – Katarzyna Wiechowska 

 

2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie w dniu 21 października 2018 r. ochrony 

lokali wyborczych utworzonych na terenie Gminy Sadowne w czasie przerwy w głosowaniu 

spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie stałego zewnętrznego dozoru 

w lokalu wyborczym oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu. 

 

 

§ 2. 
Dyrektorów jednostek, w których usytuowane są lokale wyborcze zobowiązuję do zapewnienia osobom 

wyznaczonym do ochrony tych lokali możliwości korzystania ze środków łączności znajdujących się w 

tych lokalach. 

 

§ 3. 
Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 

w Sadownem, Komendantowi Miejskiemu Policji w Węgrowie oraz dyrektorom jednostek, o których 

mowa w § 2. 

 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Sadowne. 

 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

      

 

 

        Wójt Gminy Sadowne 

          /-/ Waldemar Cyran 


