Informacja z dnia 12 czerwca 2020 roku.
o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Płośnica do publicznego losowania, jako dodatkowe zgłoszenia,
oraz o terminie tych zgłoszeń, jak również o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca
2020 roku.
Na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 161/2020 z dnia
8 czerwca 2020 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku podaje się do wiadomości publicznej, co
następuje:
1. Pełnomocnik wyborczy oraz osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych w terminie do dnia 12.06.2020 roku do godziny 15:30 w Gminie
Płośnica dokonali zgłoszeń kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w
liczbie mniejszej niż 9 (OKW Nr 1, OKW Nr 2, OKW Nr 4) i mniejszej niż 7 (OKW Nr 3,
OKW Nr 5).
2. W sytuacji, o której mowa w pkt 1 niniejszej informacji, pozostali kandydaci do składów
komisji wyborczych do pełnej wymaganej liczby winni być wyłonieni w drodze publicznego
losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych.
3. W celu uzupełnienia składów komisji wyborczych pełnomocnicy wyborczy lub osoby
przez nich upoważnione mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 7 i 9
w poszczególnych komisjach: - dla OKW Nr 1 po 3 osoby - dla OKW Nr 2 po 3 osoby - dla
OKW Nr 3 po 2 osoby - dla OKW Nr 4 po 4 osoby - dla OKW Nr 5 po 2 osoby.
4. Zgłoszeń, o których mowa w pkt 3 niniejszej informacji, należy dokonać do Urzędu Gminy
w Płośnicy, ul. Dworcowa 52 (sala narad, parter) w terminie do 15 czerwca 2020 roku
(poniedziałek) do godziny 10:00.
5. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej (wyżej
wymienionej) komisji dokonuje się odrębnie. Sposób przeprowadzenia losowania określa §
14 ust. 7 i 8 uchwały PKW, o której mowa w podstawie prawnej niniejszej informacji.
6. Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 10:30
w sali posiedzeń Rady Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52 (parter).
7. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.
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