
 

INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Szczecinie II 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 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 celu powołania w gminie Boleszkowice obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 

maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 1500 do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 8, 

- Nr 2, w liczbie 6, 

- Nr 3, w liczbie 6. 

W związku z wprowadzonym ograniczeniem przyjmowania interesantów przez Urząd Gminy 

Boleszkowice ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boleszkowice@boleszkowice.pl (w temacie e-maila 

należy wpisać „Dodatkowe zgłoszenie kandydatów na członków komisji - wybory Prezydenta 

RP 2020”). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały 

zgłoszenia należy przesłać tradycyjną pocztą do urzędu. 

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). 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych 

komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, 

o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 1200 

w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Poznańska 19A, 74-407 Boleszkowice. 

§ 3 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 
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