
Zarządzenie Nr 33/2019 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 1 marca 2019 r. 
 
 

w sprawie ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy  
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, zarządzonych na dzień  
10 marca 2019 r. 

Na podstawie § 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. W celu ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy  
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczam przedstawiciela  
na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, 
zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Imienny wykaz stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2. Przedstawiciel wyznaczony zgodnie z § 1 otrzyma pisemne upoważnienie,  

w którym podane zostaną imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 
 
§ 3. Dane osobowe przedstawiciela, w szczególności jego imię, nazwisko oraz adres 

zamieszkania przekazane zostaną przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej  
oraz osobie zarządzającej obiektem, w której usytuowany jest lokal wyborczy. 

 
§ 4. Dane osobowe przedstawiciela wyznaczonego do ochrony lokalu wyborczego,  

w szczególności jego imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a także wykorzystywany  
przez niego numer telefonu przekazane zostaną Komendantowi Powiatowemu Policji  
w Szczecinku. 

 
§ 5. Do obowiązków przedstawiciela należy ochrona lokalu wyborczego w czasie 

przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, poprzez sprawowanie 
stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń. 

 
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 
Załącznik do zarządzenia Nr 33/2019 

Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 1 marca 2019 r. 

 
Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej  
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, zarządzonych na dzień 10 marca  
2019 r. 

Numer Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

Imię i nazwisko 

 

Nr 3 
Świetlica wiejska w Łubowie  

Ul. Kościuszki 32 
78-445 Łubowo 

 
Tomasz Muryn 

  


