
   ZARZĄDZENIE Nr 76.2020 
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE  

z dnia 4 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 

  

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i  art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 684 ze zm. ) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 988)  zarządza się  co następuje: 

  

 §1. Powołuję się  Pana Bartosza Kubicę – zatrudnionego w Urzędzie Gminy  Sieroszewice na 

koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

    

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE:  
ZARZĄDZENIE Nr 76.2020 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE  
Z dnia 4 czerwca 2020 r.  

 
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 

 

  W myśl art. 156 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 684 ze zm.) obsługę i techniczno - materialne warunki  pracy obwodowych komisji 

wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów 

na obszarze gminy, zapewnia wójt. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami 

zleconymi. 

Wójt ustanawia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie 

operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie obsługi 

informatycznej tych komisji.  

Obowiązki i zadania koordynatora gminnego ds. informatyki  określa Uchwała PKW                             

w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej                        

w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca  2020 r. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie niniejszego zarządzenia jest zasadne.  

 
 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


