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Szanowny Panie Dyrektorze, 

uprzejmie proszę o zwrócenie się do Pani Komisarz z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej 

podstawie w Podkowie Leśnej zostały powołane komisje obwodowe w składach 

dwuosobowych, skoro Kodeks wyborczy wskazuje, że minimalny skład liczbowy obwodowej 

komisji wyborczej wynosi 5 członków. Ewentualnie gdyby mógł nam Pan podpowiedzieć, 

czy ostatnio wprowadzono jakieś zmiany w przepisach w tym zakresie. 

Dla porównania np. w Sopocie na 21 komisji Komisarz Wyborczy w Gdańsku I powołał tylko 

dwie komisje, bo tylko dwie spełniały ww. warunek Kodeksu wyborczego. Nie zdecydowano 

się powołać komisji w mniejszych składach.  

W Ciechanowie nie powołano ani jednej komisji. Przykładów jest więcej. 

Proszę także o informacje, w jakim terminie planowane jest pierwsze posiedzenie komisji, 

szkolenie oraz wybór przewodniczącego i zastępcy z komisji dwuosobowych? 

Czy i jak urzędnicy wyborczy mają przeszkolić komisje obwodowe?  

Czy są już wytyczne dla komisji? 

Jak miałoby wyglądać przeprowadzenie głosowania przez taką dwuosobową komisję? 

Kto w tej chwili jest odpowiedzialny i będzie przygotowywał karty wyborcze dla komisji? 

Proszę także o wyjaśnienie, jak do opublikowanych już obwieszczeń o podziale gmin na 

obwody głosowania i siedzibach komisji obwodowych ma się art. 102 ustawy z dnia 16 

kwietnia br. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV - art. 102 (W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w zakresie: 1) podawania w formie obwieszczenia do 

wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1) . 

Z poważaniem 

 

„Administratorem Danych Osobowych jest  Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas 
się zwróciliście. Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają prawnej ochronie Niniejsza 

korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie 

lub inne wykorzystywanie tej korespondencji jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo prosimy 
o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt .Każda osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw wynikających  z 

RODO. Zapraszamy do zapoznania się  informacjami z zakresu ochrony danych osobowych na stronie internetowej  bip.podkowalesna,.pl  w 
zakładce RODO oraz z Polityką Prywatności” 
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