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ZARZĄDZENIE NR VI/199/2011
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 ze zm.) oraz art. 61d § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Pana Roberta Litwinka - pracownika Urzędu Gminy Baranów do prowadzenia czynności 
związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych, wpisanych do rejestru 
wyborców Gminy Baranów, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
9 października 2011 r. 

§ 2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do: 

1) przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego; 

2) rozpoznanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 nie 
posiada wad i czy zostało złożone w terminie; 

3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad w zgłoszeniu wniosku, o których mowa w pkt. 2; 

4) występowanie do Wójta Gminy Baranów o umieszczenie: 

a) wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w spisie wyborców w obwodzie głosowania 
właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego, 

b) informacji o wysłaniu pakietu wyborczego w rubryce spisu wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod 
którą umieszczono nazwisko wyborcy niepełnosprawnego, który wyraził zamiar głosowania 
korespondencyjnego; 

5) przygotowanie i doręczanie wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego pakietu 
wyborczego; 

6) przekazanie niedoręczonych pakietów, o których mowa w pkt. 6 obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej 
dla celów głosowania korespondencyjnego. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy Baranów wymienionemu w treści § 1. 

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w BIP UG Baranów oraz na tablicy ogłoszeń UG Baranów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Wójt Gminy Baranów 

inż. Robert Gagoś


