
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 100/3/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23 marca 2020 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pana  Janusza  Podgajnego  –  pracownika  Wydziału
Spraw Administracyjnych

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i  art.  33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz
§ 25  ust. 1  i  §  28  ust.  7  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr 32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Lublin (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października
2019 r. z późn. zm.) w związku z art. 56 § 1 i art. 58 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz § 8 ust. 1, 3 i 5, § 9
ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca
2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do
Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej,  Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
do  organów  stanowiących  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 oraz z 2018 r. poz. 1434)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Pana  Janusza  Podgajnego  –  pracownika  Wydziału  Spraw
Administracyjnych do czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa
do głosowania, a w szczególności do:

1) przyjmowania  potwierdzeń  woli  wyborcy  udzielenia  pełnomocnictwa  osobie,
która wyraziła zgodę na jego przyjęcie;

2) sporządzania  aktów  pełnomocnictwa  do  głosowania  w  tym  do  podpisywania
aktów pełnomocnictwa do głosowania w przypadkach, o których mowa w § 9
ust. 2 i  3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia
28 lipca 2011 r.  w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej,  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej,  do  Parlamentu  Europejskiego
w Rzeczypospolitej  Polskiej,  do  organów  stanowiących  jednostek  samorządu
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

3) prostowania  stwierdzonych  oczywistych  omyłek  lub  błędów  pisarskich
w projektach aktu pełnomocnictwa;
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4) uzgadniania  z  wyborcą  lub  osobą,  która  wyraziła  zgodę  na  przyjęcie
pełnomocnictwa,  terminu sporządzenia  aktu pełnomocnictwa lub  wyznaczania
terminu w przypadkach braku uzgodnienia terminu;

5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania.

§ 2

Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na czas zatrudnienia w Wydziale
Spraw Administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

     (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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