
Informacja 

1. Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję 

Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. mogą dokonywać 

nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie 

upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na 

dzień 10 maja 2020 r.  

Analogicznie zachowują ważność upoważnienia do wyznaczania mężów zaufania wydane w 

związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Jednakże w przypadku, gdy 

pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego podejmie decyzję o odwołaniu 

upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, 

musi niezwłocznie powiadomić o tym gminę lub gminy z obszaru, którego dotyczyło 

upoważnienie wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. 
 

2. Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 

§ 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 

oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. 

Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały 

one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że 

zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji 

wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych zgłoszeń 

kandydatów. 

ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI 

WYBORCZYCH PRZYJMOWANE SĄ W URZĘDZIE MIASTA  

I GMINY KONIECPOL, UL. CHRZĄSTOWSKA 6A, 

 42-230 KONIECPOL DO DNIA 12 CZERWCA 2020 R.                                                                         

W GODZINACH PRACY URZĘDU: 

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA:  7.30 – 15.30 

PIĄTEK: 7.30 – 14.00 

zgłoszenia mogą też zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: umig@koniecpol.pl do dnia 12 czerwca 2020 r. do 

godziny 14:00. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do 

urzędu tradycyjną pocztą. 

 


