ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 2/2013

Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania zespołu do spraw organizacji referendum gminnego
na terenie miasta Żagań.
Na podstawie 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. NR 21, poz. 112 z późn
zm.) w związku z art 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym / Dz. U. z 2000r, Nr 88, poz. 985 z
późn.zm/ oraz Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 grudnia 2012 roku,
zarządza się co następuje:
§1
Powołuję zespół do spraw organizacji referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta
Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji, wyznaczonego przez Komisarza Wyborczego w
Zielonej Górze na dzień 17 lutego 2013 roku na obszarze miasta Żagań, pod kierownictwem urzędnika
wyborczego , w składzie :
1.Grażyna Niklewicz -

2. Jan Mazur

- Przewodnicząca
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
telefon służbowy 68 477 10 56
- Z-ca Przewodniczącej
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- telefon służbowy: 68 477 10 64

3. Elżbieta Gądek

4. Marzena Rodakiewicz

5. Barbara Maniakowska

6. Anna Jankowska

7. Franciszek Fedorowicz

- członek
Inspektor w Wydziale Informacyjno – Organizacyjny
- telefon służbowy: 68 477 10 35
- członek
Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich
- telefon służbowy: 68 477 10 54
- członek
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
- telefon służbowy : 68 477 10 58
- członek
Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich
- telefon służbowy : 68 477 10 58
- członek – pełnomocnik ds. obsługi informatycznej
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
- telefon służbowy: 68 477 10 59
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§3
Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i finansowym oraz wykonania
zadań referendalnych, w tym w szczególności :
1/ sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem referendum w zakresie czynności realizowanych
przez urząd miasta oraz gminne jednostki organizacyjne;
2/ realizacja obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji do Spraw Referendum i Obwodowych Komisji do
Spraw Referendum; ;
3/ zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją
referendum;
4/ prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy osobom, którym ograniczona jest sprawność
fizyczna, psychiczna, umysłowa lub w zakresie zmysłów utrudnia wzięcie udziału w referendum;
5/ wykonywanie innych zadań referendalnych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek
samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.
§4
Zespół pracuje zgodnie z harmonogramem czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w
sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji, który
stanowi integralną część zarządzenia.
§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich .
.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Sławomir Kowal

