
INFORMACJA  

 

Urząd Gminy Łysomice informuję, że w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 czerwca 2020 r. piątek godzina 15:15 

Zgłoszenie należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice, parter. 

 

Zgodnie z uchwałą nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (zmieniona uchwałą nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020) 

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 . 

 § 4  

"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. (…) 

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". 

 

 

 



 

Jak zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Łysomice:  

 

➢ należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta RP, którzy przyjmują zgłoszenia 

kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, wykaz zarejestrowanych komitetów i ich pełnomocników na stronie Państwowej 

Komisji Wyborczej  

 

➢ w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy. 

Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który                                                                                                                                                                

może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.”  

Kandydaci zostają powołani według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice, parter. 

 

➢ zgłosić swoją kandydaturę można do poniższych obwodów głosowania  

 

Numer 

obwodu 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej  komisji wyborczej 

1 

sołectwo: Gostkowo 

Kamionki Duże 

Kamionki Małe 

Turzno 

Szkoła Podstawowa w Turznie 

ul. Parkowa 4 

87-148 Łysomice 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

2 

sołectwo: Ostaszewo, 

Tylice,                                                                                                                                                                                                                                  

Zakrzewko, 

Wytrębowice,  

Zęgwirt 

 

Szkoła Podstawowa 

w Ostaszewie 

Ostaszewo 42 

87-148 Łysomice 

 

3 sołectwo: Łysomice 
Szkoła Podstawowa w Łysomicach 

ul. Warszawska 5 



87-148 Łysomice 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

4 
sołectwo: Lulkowo, 

Różankowo 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Lulkowie 

Lulkowo 49 

87-148 Łysomice 

5 
sołectwo: Papowo Toruńskie, 

Papowo Toruńskie - Osieki 

Przedszkole Publiczne „Jelonek”                             

w Papowie Toruńskim 

ul. Warszawska 24 

87-148 Łysomice 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

   

➢ Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą: 

-        Przewodniczący komisji - 500 zł 

-        Zastępca przewodniczącego - 400 zł 

-        Członek komisji - 350 zł 

 

 

Wszelkich informacji na temat zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice udziela 

 Pełnomocnik Wójta ds. wyborów Inspektor Anna Wiśniewska tel. 56-678-32-22 wew. 52 

 

 

 

 


