
ZARZĄDZENIE NR 102/2019 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 10 maja 2019 roku 
 

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 

w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 

nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014., poz. 1152) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1.  Do ochrony lokali wyborczych, o których w § 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, wyznaczam niżej wymienione osoby: 

 

1) Adam Socha – Strażnik Miejski  

2) Bogusław Gryglicki – Strażnik Miejski 

3) Artur Misiak – Strażnik Miejski 

4) Andrzej Miler – Strażnik Miejski 

5) Marek Poniatowski – Strażnik Miejski 

 

2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnie w dniu 26 maja 2019 r. ochrony lokali 

wyborczych utworzonych na terenie miasta Milanówka w czasie przerwy w głosowaniu 

spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie stałego zewnętrznego 

dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu. 

 

§ 2. 

 

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku zobowiązuje się do: 

1) Zapewnienia osobom wymienionym w § 1 ust. 1 środków łączności umożliwiających 

utrzymanie kontaktu z właściwą miejscowo jednostką Policji. 

2) Przekazanie Komendantowi Komisariatu Policji w Milanówku listy przedstawicieli 

Burmistrza wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierających ich 

imiona ,nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich 

numery telefonów. 

3) Uzgodnienie z Komendantem Komisariatu Policji w Milanówku terminu instruktażu dla osób 

wymienionych w § 1 ust. 1 w zakresie dotyczącym ochrony lokali wyborczych podczas 

przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

4) Uzgodnienia procedury zwracania się do Policji o pomoc przez przedstawicieli 

odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego. 



5) Uzgodnienia z osobą kierującą jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal 

wyborczy, możliwości korzystania ze środków łączności znajdujących się w jednostce. 

 

§ 3. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w Milanówku do 

niezwłocznego powiadomienia Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o wystąpieniu 

nadzwyczajnych wydarzeń uzasadniających zarządzenie przerwy w głosowaniu. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego w 

Warszawie, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, na terenie miasta Milanówka, 

Komendantowi Komisariatu Policji w Milanówku. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku 

 

§ 6. 

 

Nadzór nad realizacją zadań wynikających z niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta 

Milanówka. 

 

§ 7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

    

         

      

Burmistrz Miasta Milanówka 

         /-/ 

            Piotr Remiszewski 


