
ZARZĄDZENIE Nr O.15.2015 

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW 

 
z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy                            

w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

 

Na podstawie art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt. 1 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. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie 

Gminy Michałów w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 

wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 

maja 2015 r., wyznaczam nw. przedstawicieli: 

     1) Jerzy Michta zam. Michałów - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą                     

w Zespole Placówek Oświatowych w Górach; 

     2) Andrzej Zachariasz zam. Tomaszów-Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą    

w świetlicy wiejskiej w Tomaszowie; 

     3) Zdzisław Toboła zam. Michałów - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą                 

w świetlicy wiejskiej w Michałowie; 

      4) Jarosław Szałapski zam. Michałów - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą                

w remizie OSP w Turze Dolnym; 

      5) Marek Zachariasz zam. Zagajów - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą              

w remizie OSP we Wrocieryżu. 

3. Przedstawiciele wyznaczeni zgodnie z ust. 1 otrzymają pisemne upoważnienie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 

wydarzeniami, wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do sprawowania stałego, 

zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń, zgodnie                     

z instruktażem przeprowadzonym przez Policję. 

2. Zobowiązuję wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 10 

maja 2015 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 w zasięgu łączności telefonicznej. 

§ 3 

Wyznaczeni przedstawiciele do ochrony poszczególnych lokali wyborczych zobowiązani są 

do wykonywania swoich obowiązków również podczas ponownego głosowania w dniu 24 

maja 2015 r., jeżeli będzie druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 

Nadzór nad zarządzeniem powierzam Pełnomocnikowi ds. wyborów w Gminie Michałów. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                               WÓJT GMINY 

 

                                                                                               Mirosław Walasek 

 



 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr O.15.2015 

Wójta Gminy Michałów  

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 
 

 

 

Michałów, dn. …………. 

 

 

UPOWAŻNIENIE  

 

Na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.                      

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji 

wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 

(Dz. U. Nr 1152), wyznaczam Pana ……………………………., legitymującego się 

dowodem osobistym …………..………………., zamieszkałego ………….…………… jako 

mojego przedstawiciela i upoważniam do ochrony lokalu wyborczego właściwego dla 

obwodu Nr ………… w ……………………….………….., 

zlokalizowanego w budynku ………………………………..……………., w przypadku 

zarządzenia przerwy w głosowaniu w tym lokalu, w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. spowodowanej 

nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

 Ochrona lokalu polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu 

wyborczego oraz sprawdzaniu stanu jego zabezpieczeń zgodnie z instruktażem 

przeprowadzonym przez Policję. 

Zobowiązuję Pana do pełnienia dyżuru domowego w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach 

głosowania tj. od godz. 7.00 do godz. 21.00. 

Zobowiązuje również Pana do pozostawania w czasie dyżuru oraz w czasie ochrony lokalu                  

w zasięgu łączności telefonicznej, pod numerem telefonicznym …………………………….. . 

 

 Uruchomienie ochrony lokalu może nastąpić na zgłoszony telefonicznie, bądź 

osobiście wniosek urzędnika wyborczego lub przewodniczącego Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr …….... w ……………………..……… lub na wniosek Policji. 

 

 

                                                                                                       

 

 
 


