
INFORMACJA 
dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,  

w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim,  
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 
 
 Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(teks jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego 
upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. 
 Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady 
powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 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 Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 
(M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). 
 Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 
z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim ograniczeń w wykonywaniu zadań 
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów,  informuję, że zgłoszenia kandydatów do 
obwodowych komisji wyborczych mogą być: 
 
1) dokonane osobiście przez pełnomocnika wyborczego lub osobę działającą z upoważnienia 

pełnomocnika wyborczego, w tymczasowym biurze obsługi klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Sędziszowie Małopolskim (budynek ratusza), ul. Rynek 1, w terminie do 10 kwietnia 2020 r.  
w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, 

 
2) przesłane pocztą tradycyjną  na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1,  

39 – 120 Sędziszów Małopolski, 
 
3) przesłane pocztą elektroniczną na adres sekretarz@sedziszow-mlp.pl  w formie skanu (nie jest przy 

tym wymagany podpis elektroniczny). W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą 
zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, tj. do 10 kwietnia 2020 r.). 
 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej 
dopuszczalne jest: 
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez 

osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego, 
b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (sekretarz, 

urzędnik wyborczy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis 
elektroniczny). 

 
W sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można się kontaktować  
z Sekretarzem Gminy p. Janem Maroniem - tel. 17 745 36 13, 693 35 00 42 lub urzędnikiem wyborczym 
p. Elżbietą Świniuch - tel. 693 350 576. 
 
 
Sędziszów Małopolski, 30 marca 2020 r. 

 
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego 

(-) mgr Bogusław Kmieć 


