
Zarządzenie Nr 73/15

Burmistrza Trzcianki

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie  zmiany zarządzenia  Nr 191/14 Burmistrza  Trzcianki 
z  dnia  1  września  2014  r.  w  sprawie  ustanowienia  urzędnika 
wyborczego

Na podstawie art. 181 ustawy z dni 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013  poz.  594  ze  zm.)  zarządza  się,
co następuje:

§ 1. W § 1 zarządzenia Nr 191/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 
2014  r.  w  sprawie  ustanowienia  urzędnika  wyborczego  wprowadza  się 
następujące zmiany:

1)  zdanie pierwsze skreśla się i wprowadza ust. 1 w  brzmieniu: „1. Ustanawia 
się  urzędnika  wyborczego  na  terenie  gminy  Trzcianka  w  osobie  pani 
Aliny  Matkowskiej  –  kierownika  Referatu  Organizacyjnego  i  Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki.”,

2)   pozostałą treść oznacza się jako ust. 2

§  2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  kierownikowi  Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki.  

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 73/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 
2015  r.  w  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  191/14  Burmistrza 
Trzcianki  z  dnia  1  września  2014  r.  w  sprawie   ustanowienia 
urzędnika wyborczego

Ustawa  z   dnia  5  stycznia  2011  r.  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21, 
poz.  112  ze  zm.)  nakłada  na  burmistrza  szereg  obowiązków  w  związku 
z przygotowaniem i realizowaniem czynności  wyborczych. 

Na  podstawie  art.  181  Kodeksu  wyborczego,  w  celu  realizacji  zadań 
wyborczych, burmistrz może powołać urzędnika wyborczego.

Burmistrz Trzcianki powołał panią Grażynę Szczepaniak – inspektora ds. 
ewidencji działalności gospodarczej do wypełniania zadań wyborczych.

           Długotrwałe  zwolnienie  lekarskie,  dostarczone pracodawcy przez 
panią  Grażyny  Szczepaniak,  uniemożliwia  wykonywanie  przez  nią  zadań 
wyborczych na obszarze gminy Trzcianka.

           W związku z powyższym zmiana zarządzenia Nr 191/14 Burmistrza 
Trzcianki  z  dnia  1  września  2014  r.  w  sprawie  ustanowienia  urzędnika 
wyborczego jest niezbędna i w pełni uzasadniona.

             


