
                Lipnik ,dnia 19 września 2011 r. 

Członkowie Obwodowych Komisji 
Wyborczych 

Nasz znak: Or-I.502.1.2011

Dotyczy: pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej. 

Informuję,  że  Zarządzeniem  Nr  74  /2011  Wójta  Gminy  Lipnik  z  dnia  19 
września  2011 r.  w sprawie  powołania  obwodowych  komisji  wyborczych  został/a 
Pan/i powołany/a do składu:

-  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  1  w  Lipniku adres  lokalu 
wyborczego:  Zespół  Szkół w Lipniku 
-  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  2  we  Włostowie  adres  lokalu 
wyborczego:  Zespół  Szkół we Włostowie  
-  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Malicach Kościelnych: adres 
lokalu  wyborczego:  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Malicach 
Kościelnych „Sierant”
-  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  4  w  Słoptowie adres  lokalu 
wyborczego: (budynek byłej) Szkoły Filialnej w Słoptowie  

w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 
października 2011 r.  

W związku z powyższym na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i 
obwodowych  komisji  wyborczych  powołanych  do  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu 
Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej (M.P.  Nr  44,  poz.  478), 
zwołuje pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w dni 21 września 2011 r. o 
godz.14.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Lipniku Nr 35 na piętrze.  

Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie z wybranymi przepisami z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz z regulaminem obwodowych 
komisji wyborczych.

2. Powołanie przewodniczącego komisji.
3. Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
4. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób 

wchodzących w jej skład. 
5. Ustalenie zadań komisji  do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem 

lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy 
protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

6. Ustalenie  sposobu  podania  informacji  o  składzie  komisji  w lokalu  wyborczym 
komisji.

7. Sprawy różne.



Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 1  godzin. Obecność obowiązkowa. 
Usprawiedliwienie  nieobecności  w  pracy  będzie  wydawane  na  prośbę 
zainteresowanego. 
Pouczenie:

Zgodnie  z  §  9  uchwały z  dnia  14  marca  2011  r.  w  sprawie  należności 
pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w 
skład  inspekcji  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Parlamentu 
Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (M.P. Nr 23 
poz.  252)  pracodawca  ma  obowiązek  zwolnić  z  pracy  członka  komisji  w  celu 
uczestniczenia w posiedzeniu komisji ale tylko wówczas gdy ten poinformuje go o 
takim zamiarze na piśmie, najpóźniej na trzy dni wcześniej.

                                                                                           Wójt Gminy Lipnik 

                                                                                                Józef Bulira 


