
 

ZARZĄDZENIE Nr 10/11 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 14 stycznia  2011 r. 

 

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i powołania operatorów informatycznej                           

obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.  

 

 

         Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza        

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r.               

Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) i § 6 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia                   

17 września 2007 r. w sprawie zasad  i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu 

przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień               

21 października 2007 r. (M. P. Nr 62, poz. 711) zarządzam, co następuje: 

 

     § 1 Powołuję p. Grzegorza Górskiego na koordynatora gminnego ds. informatycznej 

obsługi wyborów na terenie Gminy oraz operatora ds. obsługi informatycznej Obwodowej 

Komisji Wyborczej Nr 1 w Złotowie. 

 

     § 2. Powołuję p. Agnieszkę Klocek na operatora ds. obsługi informatycznej Obwodowej 

Komisji Wyborczej Nr 2 w Radawnicy. 

 

     § 3. Powołuję p. Marcina Ziółkowskiego na operatora ds. obsługi informatycznej 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kleszczynie. 

 

     § 4 Powołuję p. Mirosława Mróz na operatora ds. obsługi informatycznej Obwodowej 

Komisji Wyborczej Nr 4 w Świętej. 

 

     § 5. Powołuję p. Monikę Rybka na operatora ds. obsługi informatycznej Obwodowej 

Komisji Wyborczej Nr 5 w Sławianowie. 

 

     § 6. Zadania koordynatora gminnego i operatorów ds. obsługi informatycznej 

obwodowych komisji wyborczych określa Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 

17 września 2007 r. w sprawie zasad sposobu wykorzystania elektronicznego systemu 

przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień              

21 października 2007 r.   

 

     § 7. Warunki wynagrodzenia zostaną zawarte w umowie zlecenia na wykonanie tych 

zadań. 

 

     § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


