Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW powoływanych
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020r.:
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione
przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
upływa w dniu 12 czerwca 2020 r., o godz. 14.00. Miejsce zgłaszania: Urząd
Miejski w Wołominie, ulica Ogrodowa 4, pokój 116, w godzinach pracy
Urzędu. W związku z ograniczeniem możliwości przyjmowania interesantów w
Urzędzie Miejskim w Wołominie, uprzejmie informujemy, iż zgłoszenia
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, dokonywane
przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich
upoważnione, należy przesyłać najpóźniej do 12 czerwca 2020r., do godz.
14.00, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
wybory@wolomin.org.
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku,
oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne
dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na
dokonywanie zgłoszeń);
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 gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą
zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty
elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z
możliwością głosowania korespondencyjnego,

zachowuje ważność i nie musi być

ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy
podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o
uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych
przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.

Dodatkowych informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można
uzyskać telefonicznie pod nr (22) 7653 30 32 lub (22) 763 30 79.

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SKŁADÓW
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
reguluje 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, z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z § 4 ww. uchwały:
"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba,
która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być
również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze
województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru
wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
Przewodniczący komisji - 500 zł,
Zastępca przewodniczącego - 400 zł,
Członek komisji - 350 zł.
Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego
2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz
sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.
W Gminie Wołomin kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być
mieszkańcami województwa mazowieckiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców
jednej z gmin województwa mazowieckiego.
Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):
 w pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów
wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 roku, którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej
komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

