UCHWAŁA NR 2/2010
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SUWAŁKACH
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład Komisji.

Na podstawie § 3 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego
załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r.
w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (M. P. Nr 61,
poz. 642) powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się podział czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład Komisji, określony
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Suwałkach
Maciej Henryk Romotowski

Załącznik do uchwały nr 2/2010
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Suwałkach
z dnia 11 października 2010 r.

PODZIAŁ CZYNNOŚCI
POMIĘDZY OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI
WYBORCZEJ W SUWAŁKACH
1. Przewodniczący Komisji – Maciej Henryk Romotowski
Kieruje pracami Komisji, a w szczególności:
1) czuwa nad wykonaniem zadań Komisji,
2) reprezentuje Komisję na zewnątrz,
3) zwołuje posiedzenia Komisji i im przewodniczy,
4) podpisuje uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz dokumenty
i pisma związane z działalnością Komisji, z zastrzeŜeniem § 9.
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Leszek śukowski
1) kieruje pracami Komisji w razie jego nieobecności,
2) bada, według właściwości, skargi wniesione na działalność obwodowych komisji
wyborczych i przygotowuje projekty ich rozstrzygnięć,
3. Członkowie Komisji - Barbara Burba, Wanda Olszewska, Barbara Racka, Józef
SmarŜewski, Agnieszka Anna Stefanowicz, Hanna Szczecina-Gniedziejko i Teresa
Szypulska
1) ustalają treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
zgodnie z wymogami art. 109 ust. 5,
2) ustalają treść obwieszczenia o liście zarejestrowanych kandydatów na prezydenta
miasta, zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza, prezydenta miasta,
3) współdziałają z prezydentem miasta w zakresie terminowego rozplakatowania
obwieszczeń na terenie gminy,
4) ustalają treść karty do głosowania w danym okręgu wyborczym, zgodnie z wzorem
określonym przez Państwową Komisję Wyborczą,
5) współdziałają z prezydentem miasta w sprawie dostarczenia obwodowym komisjom
wyborczym kart do głosowania.

