
 

ZARZĄDZENIE Nr 357.2018 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 5 września 2018 r. 

 

 

w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji 

wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników 

głosownia w obwodzie w Gminie Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  § 7 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz pomocniczego wykorzystania 

techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządza się, co następuje: 

                 

         § 1. Powołuje się operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji 

wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników 

głosowania w obwodzie w Gminie Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w składzie: 

 

1) Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1  

w Radawnicy oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania  

w obwodzie Nr 1 w Radawnicy – p. Joannę Szot  

 

2) Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2  

w Złotowie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania  

w obwodzie Nr 2 w Złotowie – p. Mateusza Marciniak 

 

 3) Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3  

w Świętej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania  

w obwodzie Nr 3 w Świętej – p. Emilię Piechowską – Ciozda  

 

  4) Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4  

w Kleszczynie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania  

w obwodzie Nr 4 w Kleszczynie – p. Mirosława Mróz 

 

   5) Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5  

w Sławianowie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania  

w obwodzie Nr 5 w Sławianowie – p. Marcina Ziółkowskiego 

 

         § 2. Zadania operatora do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych ds. 

przeprowadzenia głosownia w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników w obwodzie w Gminie 

Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 r. określa załącznik nr 5 do Uchwały Państwowej Komisji 
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Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz pomocniczego wykorzystania 

techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.   

 

         § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


