
POSTANOWIENIE NR 48/2020 

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach uzupełniających  

do Rady Gminy Niedźwiedź zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r. 

Na podstawie art. 167 § 1 ust. 3c w związku z art. 437 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w związku z zarejestrowaniem przez Gminną Komisję 

Wyborczą w Niedźwiedziu list kandydatów na radnych, Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

Zobowiązuje Gminną Komisję Wyborczą w Niedźwiedziu do prawidłowego i zgodnego  

z wzorem określonej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r.  

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych  

w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r. poz. 921  

z późn.zm) ustalenia treści kart do głosowania i formatu. 

§ 2 

Zobowiązuje Gminną Komisję Wyborczą w Niedźwiedziu do przekazania Komisarzowi Wyborczemu 

w Nowym Sączu II – przygotowanej karty do głosowania z próbnego wydruku  

z adnotacją zatwierdzającą treść karty do głosowania oraz jej formatu – w terminie zapewniającym 

prawidłowe wykonanie i dostarczenie kart do głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4. 

§ 3 

1. Zarządza wydruk kart do głosowania, po spełnieniu przez Gminną Komisję Wyborczą, warunku 

określonego w § 2. 

2. Ustala nakład kart do głosowania w wysokości 100 % uprawnionych do głosowania. 

§ 4 

1. Karty do głosowania, po ich wydrukowaniu i dostarczeniu do Urzędu Gminy Niedźwiedź 

należy zabezpieczyć i przechowywać w tym urzędzie w odrębnie wyznaczonym i należycie 

zabezpieczonym pomieszczeniu. 

2. Karty do głosowania winny być dostarczone do Urzędu Gminy Niedźwiedź najpóźniej  

do 27 marca 2020 r. 

3. Karty do głosowania, odpowiednio zapakowane i opisane, należy dostarczyć do Obwodowej 

Komisji Wyborczej nr 4 w przeddzień głosowania, tj. 28 marca 2020 r. (sobota),  

z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji spowodowanej uwarunkowaniami lokalnymi lub brakiem 

możliwości bezpiecznego przechowywania  kart do głosowania w lokalu wyborczym, karty do 

głosowania muszą być dostarczone do obwodowej  komisji wyborczej w dniu 29 marca 2020 r. 

do godz. 6.00. 

5. Przekazanie kart do głosowania ma nastąpić w formie protokolarnej, w obecności co najmniej 

½ składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, w tym przewodniczącego komisji lub jego 

zastępcy. 

6. Ustalić z właściwą miejscowo jednostką Policji sposób zabezpieczenia kart do głosowania                     

w Urzędzie Gminy Niedźwiedź od dnia ich otrzymania przez gminę do dnia przekazania 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 i zabezpieczenia kart do głosowania w lokalu wyborczym 

oraz procedurę transportu kart do głosowania. 

 Komisarz Wyborczy 

 w Nowym Sączu II 

 

 Piotr Borkowski 
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