
                    INFORMACJA DOT. SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA  CZŁONKÓW                     
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  

 
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin  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 roku.                                                                                                         
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 na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zmianą trybu pracy 

Urzędu Gminy i Miasta Żuromin tj.  od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania sprawy w Urzędzie Gminy i 

Miasta Żuromin załatwiane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu oraz platformy ePUAP. 
 
INFORMUJĘ, ŻE PEŁNOMOCNICY KOMITETÓW WYBORCZYCH LUB OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE 
BĘDĄ MOGŁY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI POPRZEZ PRZESŁANIE   
SKANU ZGŁOSZEŃ, ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ. NIE JEST PRZY TYM WYMAGANY 
PODPIS ELEKTRONICZNY. W takim przypadku oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu tradycyjną 

pocztą, lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przed Urzędem Gminy i Miasta w Żurominie, Plac 

Piłsudskiego 3.                                                                                                                                                                     
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne 

jest:                                                                                                                                                                                     

- uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę 

zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,  

- potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik 

wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis 

elektroniczny); 



 

 

e-mail Urzędnik wyborczy –  urzednikwyborczyzuromin@gmail.com                                                                  
e-mail Sekretarz Gminy i Miasta Żuromin – sekretarz@zuromin.info 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń 
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczej, można je uzyskać pod nr telefonu: 

Urzędnik Wyborczy – tel. 781 121 847                                                                                                      
Pełnomocnik Wyborczy – tel. (23) 6572540 wew. 48 

Na terenie Gminy i Miasta zostanie powołanych 10 obwodowych komisji wyborczych.  

 

Regulacje prawne dot. obwodowych komisji wyborczych zawarta są w art.181a -186 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) . 

 

Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia, zasady powoływania 

obwodowych komisji wyborczych, a także tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji 

wyborczych określa Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach 

do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego z późn. zm.) . 

 

 

                                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 

                                                                                                             /-/ Aneta Goliat 


