
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2020 
WÓJTA GMINY SŁUBICE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 
2020 r. 

Na podstawie art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j . Dz. U . z 2019 r. poz. 684 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) Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje: 

§1-
1. Wyznaczam przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, znajdujących się na obszarze Gminy 

Słubice, w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami: 

- Dariusz Woliński - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, Szkoła Podstawowa w Świniarach, Wiączemin Polski 4, 09-533 
Słubice; Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Szkoła Podstawowa w Piotrkówku, Piotrkówek 75, 09-533 Słubice 
- Andrzej Dobaczewski - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Remiza OSP w Juliszewie, Juliszew 17, 09-533 Słubice; 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach, ul. Krakowska 2, 09-533 Słubice 
- Marek Bogiel - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Remiza OSP w Łaziskach, Bończa 28, 09-533 Słubice; Obwodowa 
Komisja Wyborcza nr 6, Szkoła Podstawowa w Słubicach, ul. Płocka 28, 09-533 Słubice 

2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. ochrony lokali wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice w czasie 
przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

§ 2 . 
1. Przedstawiciel wyznaczony zgodnie z § 1 ust. 1 otrzyma pisemne upoważnienie, w którym podane zostanie imię i 

nazwisko oraz adres zamieszkania. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do zarządzenia. 

2. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierająca ich imiona, nazwiska 
oraz wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów przekazane zostaną przewodniczącemu obwodowej 
komisji wyborczej, w którym usytuowany jest lokal wyborczy oraz kierownikowi Posterunku Policji w Gąbinie. 

§ 3 . 
1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczeni 

przedstawiciele zobowiązani są do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru. 

2. Zobowiązuję wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 
7:00 do godz. 21:00 w zasięgu łączności telefonicznej. 

§ 4 . 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 5 . 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

wójy 
mgr JadfiKozlowski 



Załącznik do zarządzenia Nr 0050.60.2020 
Wójta Gminy Słubice z dnia 24 czerwca 2020 r. 

UPOWAŻNIENIE 

Na podstawie 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) wyznaczam 
Pana / Panią 
zamieszkałego / zamieszkałą 
jako przedstawiciela do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 
w 
w sytuacji zarządzenia przerwy w głosowaniu w tym lokalu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 
Ochrona lokalu polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego. 

Słubice, dnia 

(podpis i pieczątka Wójta) 

mgr Ja/efi^Kozlowski 


