
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi głosowania korespondencyjnego w wyborach 
Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5, art. 7, art. 8 ust. 6 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. 
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego oraz § 9 Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2020 Burmsitrza Miasta 
Podkowa Leśna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa 
Leśna zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Powołuje się Zespół ds. obsługi głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP 
zarządzonych w 2020 r. (dalej: Zespół) w składzie: 

᠆ Beata Krupa, 

᠆ Elżbieta Myśliwiec, 

᠆ Zofia Chojnacka, 

᠆ Agnieszka Pulkowska-Nowocień, 

᠆ Marta Niedzieska, 

᠆ Violetta Gajek, 

᠆ Artur Niedziński, 

᠆ Michał Wojtkowiak. 

§ 2.  Zadaniem Zespołu jest: 

a) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego od wyborców, 

b) przygotowanie materiałów dla obwodowych komisji wyborczych niezbędnych do skompletowania pakietów 
wyborczych w liczbie odpowiadającej otrzymanym zgłoszeniom zamiaru głosowania korespondencyjnego 
od wyborców, 

c) wydawanie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zadeklarowali odbiór pakietu wyborczego w Urzędzie 
Miasta Podkowa Leśna, 

d) dostarczanie wyborcom pakietów wyborczych za pośrednictwem Poczty Polskiej (nadawanie pakietów 
u operatora) lub osobiste dostarczanie wyborcom pakietów wyborczych, 

e) odbieranie od wyborców dostarczonych do Urzędu Miasta Podkowa Leśna kopert zwrotnych, 

f) zabezpieczenie pakietów wyborczych i kopert zwrotnych, 

g) dostarczenie w dniu głosowania do obwodowych komisji wyborczych kopert zwrotnych dostarczonych 
przez wyborców do Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz pakietów zwrotnych nieodebranych przez 
wyborców w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna. 

§ 3.  Sposób i terminy wykonywania zadań wskazanych w § 2 określają ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. 
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego oraz wydane na jej podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także uchwały 
i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.  

§ 4.  Wykonania zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna. 
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§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna 

 
 

Artur Tusiński 
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