
Komisarz Wyborczy 
w Nowym Sączu I 

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY RYTRO   

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 7  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2020 R.  

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rytro w okręgu wyborczym nr 7, zostaną 

przeprowadzone w dniu 25 października 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. 

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytro głosować można  

tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej 

strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.  

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego 

kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. 

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz wyborcy którzy  najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą 

głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania 

korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w 

Nowym Sączu I za pośrednictwem Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 10 października 

2020 r.* 

Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji  

w warunkach domowych mogą głosować korespondencyjnie, zamiar głosowania powinien 

być zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I za pośrednictwem Urzędu Gminy 

do dnia 20 października 2020 r.  

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, a także wyborcy posiadający 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do 

głosowania przez pełnomocnika.  

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Gminy Rytro, 

najpóźniej do dnia 16 października 2020 r.  

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do 

Urzędu Gminy Rytro. 

 
____________________________________________________ 
 Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada 

na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  


