
ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2019 

WÓJTA GMINY ŁYSOMICE 

 

z dnia 09 października 2019 r. 

 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu 

spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień  

13 października 2019 r. 

na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432. z późn. zm .) oraz § 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. Do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 

nadzwyczajnymi wydarzeniami wyznaczam następujące osoby: 

1)  MARCIN NATH  tel. 515-743-139 - OKW  Nr 1 w Turznie  

2)  JACEK SADOWSKI tel. 694-9279-310 - OKW  Nr 2 w Ostaszewie 

3)   JAN CZYŻNIEWSKI tel. 508-394-502 - OKW Nr 3 w Łysomicach 

4)   HENRYK FIC tel. 604-349-777- OKW  Nr 4 w Lulkowie 

5)   ARTUR LUBOMSKI  tel. 606-331-439 - OKW Nr 5 w Papowie Toruńskim 

 

2. Zadaniem wymienionych wyżej osób jest zapewnienie w dniu 13 października 2019 r. ochrony lokali 

wyborczych utworzonych na terenie Gminy Łysomice w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 

nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru w lokalu wyborczym oraz 

sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu. 

§ 2.  

1. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierająca ich imiona, 

nazwiska  wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów przekazana zostanie Komendantowi  Policji 

w Chełmży, przewodniczącym  Obwodowych Komisji Wyborczych Nr od 1 do 5 , utworzonych na terenie Gminy 

Łysomice oraz osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi, w których usytuowane są lokale wyborcze. 

 

2. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczeni 

przedstawiciele zobowiązani są do ochrony lokalu wyborczego oraz do sprawdzania stanu zabezpieczeń. 

 

3.Przewodniczących obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Łysomice zobowiązuje do 

niezwłocznego powiadomienia Delegatury Krajowego Biura  Wyborczego w  Toruniu (tel.56 62-18-540) 

o wystąpieniu nadzwyczajnych wydarzeń uzasadniających zarządzenie przerwy w głosowaniu w celu uzyskania 

zgody komisji na podjęcie przez obwodowe komisje wyborcze stosownej uchwały w tej sprawie. 

4. Zobowiązuję wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru 

 w dniu 13 października 2019r.  od godz. 7.00 do godz. 21.00 w zasięgu łączności telefonicznej. 

5. Wszystkie osoby, które wejdą w posiadanie danych osobowych zobowiązuję do ochrony tych danych. 

6. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Pełnomocnikowi Komisarza Wyborczego. 

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


