
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA 

ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 
 

Wójt Gminy Lutocin informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., upływa 10 kwietnia 2020 r. Na terenie 

Gminy Lutocin powołane zostaną 4 obwodowe komisje wyborcze: 

1. Obwodowa Komisja wyborcza Nr 1 w Lutocinie 

2. Obwodowa Komisja wyborcza Nr 2 w Przeradzu Małym z/s Przeradzu Nowym 

3. Obwodowa Komisja wyborcza Nr 3 w Chraponi  

4. Obwodowa Komisja wyborcza Nr 4 w Jonnem 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu epidemii (Dz. U. poz. 

491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, biorąc jednocześnie pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, 

przekazuję informacje dotyczące umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom 

dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych: 

 

1) zgłoszenie kandydatów może zostać przesłane w formie skanu (najpóźniej do 10 

kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30), za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: lutocin@lutocin.i-gmina.pl. W takim przypadku 

podpis elektroniczny nie jest wymagany, jednak oryginały zgłoszenia należy 

przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (nie muszą zostać doręczone do czasu 

upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń); 

2) w sytuacji wysłania zgłoszenia skanem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej dopuszczalne zostaje: 

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia 

kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika 

wyborczego, 

b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą 

zgłoszenie (pracownik Urzędy Gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(nie jest wymagany podpis elektroniczny). 

 

Jednocześnie informuję, iż pomimo ograniczeń związanych z obsługą 

interesantów, godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian (7.30 – 15.30), w związku z 

czym możliwe jest również osobiste dokonanie zgłoszeń (pokój nr 4), po uprzednim 

kontakcie telefonicznym. Wszelkie informacje dotyczące sposobu przyjmowania 

zgłoszeń w przypadku ewentualnych zmian w funkcjonowaniu Urzędu dostępne pod 

numerem tel.: 23 658 10 01 w. 33. 

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy 

 

                                                                                                      Jacek Kołodziejski 
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