
POSTANOWIENIE NR 1966/2020 

Komisarza Wyborczego w Warszawie II 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia trybu przekazywania obwodowym komisjom wyborczym  

kart do głosowania w wyborach przedterminowych wójta Gminy Baranów 

zarządzonych na dzień 13 września 2020 r. 

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3c w związku z art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych wójta 

Gminy Baranów zarządzonych na dzień 13 września 2020 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie II 

postanawia co następuje: 

§ 1. 

1. Karty do głosowania w wyborach przedterminowych wójta Gminy Baranów dostarcza 

obwodowym komisjom wyborczym – w ramach zapewnienia obsługi administracyjnej 

terytorialnej komisji wyborczej – Wójt Gminy. 

2. Wydrukowane karty do głosowania w wyborach przedterminowych wójta powinny być 

pakowane według obwodów głosowania z podaniem nazwy gminy, właściwie oznakowane 

(KARTY DO GŁOSOWANIA Wybory przedterminowe Wójta Gminy Baranów, Obwód 

głosowania nr …, Liczba kart do głosowania …….). 

3. Wydrukowane karty do głosowania przechowuje oraz zabezpiecza do czasu ich przekazania 

obwodowym komisjom wyborczym w uzgodnieniu z Gminną Komisją Wyborczą – Wójt 

Gminy. Przygotowane do przekazania karty do głosowania należy przechowywać  

w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Zaleca 

się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu 

wydzielonym pomieszczeniu. 

4. Przekazanie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym nastąpi najpóźniej  

w dniu 12 września 2020 r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Karty do 

glosowania przyjmują członkowie obwodowej komisji wyborczej w obecności co najmniej ½ 

jej składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy. Protokół potwierdzający 

przyjęcie kart do głosowania ze wskazaniem ich liczby, należy sporządzić w dwóch 

egzemplarzach: jedne dla obwodowej komisji wyborczej, drugi dla osoby przekazującej. 

5. Nadzór nad zadaniami, o których mowa w ust. 3 i 4 powierza się urzędnikowi wyborczemu. 

§ 2. 

Nadzór nad prawidłowym dostarczeniem obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania 

sprawuje Komisarz Wyborczy w Warszawie II przy pomocy urzędnika wyborczego.  

§ 3. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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