ZARZĄDZENIE Nr 85/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 19 maja 2017 roku
w sprawie trybu i zasad działania Miejskiej Komisji Wyborczej
„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z § 7 ust 2 załącznika nr 1 do
uchwały Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie realizacji
„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019 zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Miejska Komisja Wyborcza „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” zbiera się
na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po jej powołaniu i wybiera w głosowaniu
jawnym ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
2.

Pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy, do czasu wyboru przewodniczącego
komisji, najstarszy wiekiem członek komisji.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, który w szczególności:
1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji,
2) reprezentuje ją na zewnątrz,
3) zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy.
4. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca
przewodniczącego.

§ 2.
1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) ustalenie treści obwieszczenia dotyczącego daty głosowania, punktów wyborczych oraz
listy zadań w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”,
2) ustalenie wytycznych dla członków komisji w lokalnych punktach wyborczych oraz
informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,

3) zatwierdzenie listy członków lokalnych punktów wyborczych zgłoszonych przez
Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego

po 4 osoby dla każdego punktu

wyborczego,
4) przygotowanie i przekazanie materiałów wyborczych członkom komisji lokalnych
punktów wyborczych,
5) zlecenie przygotowania lokalnych punktów wyborczych,
6) monitorowanie głosowania elektronicznego oraz systemu do eliminowania wielokrotnego
oddawania głosów,
7) przeprowadzenie instruktażu dla członków komisji lokalnych punktów wyborczych
w zakresie przeprowadzenia wyborów, w tym posługiwania się systemem eliminującym
wielokrotne oddawanie głosu, oraz obsługi osób niepełnosprawnych i starszych,
8) czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem głosowania,
9) sporządzenie zbiorczego protokołu wyników głosowania nad wnioskami mieszkańców
do „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”,
10) realizowanie innych zadań związanych z przygotowaniem, realizacją i zakończeniem
wyborów do „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

§ 3.
1. Komisja sporządza każdorazowo ze swoich posiedzeń protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska członków komisji uczestniczących w posiedzeniu,
2) rozstrzygnięcia i ustalenia komisji,
3) podpisy obecnych członków komisji.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Konina.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

