
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czenx,ionka-I eszczYnY

ZARZADZENTE NR 217120

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca l gg0 roku
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) w zwiqzku z postanowieniami
art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 2 czet\Nca 2020 roku o szczeg6lnych
zasadach organizacji wybor6w powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zazqdzonych w 2020 roku z mo2liwosciq glosowania korespondencyjnego
(Dz.U.22020 r. poz.979) oraz g 2 ust. 2, S 4, S 5 ig 7 rozpozqdzenia Ministra
lnfrashuktury z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie przesylek w glosowaniu
korespondencyjnym (Dz.U. z 2020 r. po2.1037) i g 3 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra
spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 8 czeruca 2020 roku w sprawie wzoru
i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakiet6w wyborczych w wyborach
p_owszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarzqdzonych w 2020 roku
(Dz.U.22020 r. poz. 1016),

zarzqdzam co nastqpuje:

s1
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, w pzypadku dorqczania
wyborcom pakiet6w wyborczych, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 2 czerwca 2o2o
roku o szczeg6lnych zasadach organizacji wybor6w powszechnych na prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych w 2o2o roku z mo2liwosciq gtosowania
korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979), przez pracownik6w urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwanego dalej ,,Uzqdem", pakiety te dorgczane sq
ptzez co najmniej dw6ch upowa2nionych pracownik6w Urzqdu.

s2
1. Pakiety wyborcze dostarczane sq wyborcom na podstawie karty dorgczeri.
2.Wz6r:

1) karty dorgczeri dla wyborc6w podlegajqcych w dniu glosowania
obowiqzkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
stanowi zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia,
2) karty doreczeri dla wyborcow niepelnosprawnych, kt6rzy za2qdali
dostarczenia pakietu wyborczego do d rzwi lokalu stanowi zalqcznik Nr 2 do
Zazqdzenia,
3) karty dorgczeri dla wyborc6w, kt6rzy zglosili zamiar glosowania
korespondencyjnego, z wylqczeniem wyborc6w podlegajqcych w dniu
glosowania obowiqzkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych oraz niepelnosprawnych wyborc6w gtosujqcych w kraju, kt6rzy

Burm istrza Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie dorgczania przez pracownik6w urzqdu pakiet6w wyborczych wyborcom
w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaz4dzonych na dzieri
28 czeruvca 2020 roku oraz wzorow kart dorgczeri.



zgodnie z art. 3 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 roku o szczeg6lnych
zasadach organizacji wybor6w powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych w 2020 roku z mo2liwoSciq
glosowania korespondencyjnego za2qdali dostarczenia pakietu wyborczego
do d rzwi lokalu, kt6rego adres zostal wskazany w tym zgloszeniu stanowi
zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia,
4) zawiadomienia o mo2liwoSci odbioru pakietu wyborczego pzez wyborc6w
kt6rzy zglosili zamiar glosowania korespondencyjnego, z wylqczeniem
wyborc6w podlegajqcych w dniu glosowania obowiqzkowej kwarantannie,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych otaz niepelnosprawnych wyborcow
glosujqcych w kraju, kt6rzy zgodnie z aft. 3 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia
2 czervuca 2020 roku o szczeg6lnych zasadach organizacji wybor6w
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych w 2020
roku z mozliwoSciq glosowania korespondencyjnego zgtoszeniu stanowi
zalqcznlk Nr 4 do Zarzqdzenia.

s3
Dorqczenie pakiet6w wyborczych przez upowa2nionych pracownik6w Urzedu
nastqpuje zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 2 czerwca 2020 roku o szczeg6lnych
zasadach organizacji wybor6w powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarzqdzonych w 2020 roku z mo2liwoSciq glosowania korespondencyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 979) oruz rczpotzadzenia Ministra lnfrastruktury z dnia
'l.2 czewca 2020 roku w sprawie pzesylek w glosowaniu korespondencyjnym (Dz.U.
22020 r. po2.1037) .

s4
1 . Fakt pzebywania wyborcy w kwarantannie pzekazuje osobom upowa2nionym do

d orqczei N aczel n ik \Arldzialu Spraw Obywatelskich.
2. Fakt dorqczenia pakietu wyborczego albo jego niedorqczenia lub nieodebrania

upowa2nieni pracownicy stwierdzajq na piSmie.

s6
Koperty zwrotne wrzucone przez wyborcg do mobilnej skrzynki nadawczej oraz kartg
dorqczeh niezwlocznie przekazuje siq upowa2nionemu pracownikowi \A&dzialu
Spraw Obywatelskich.

s5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zaz4dzeniem w zakresie dorqczania
przesylek wyborczych majq zastosowanie pzepisy ustawy z dnia 2 czewvca 2020
roku o szczeg6lnych zasadach organizacji wybor6w powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych w 2020 roku z mo2liwo6ciq glosowania
korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979) otaz rozporzqdzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 12 czeruca 2020 roku w sprawie pzesylek w glosowaniu
korespondencyjnym (Dz.U. 22020 r. po2.1037).



\Arlkonanie Zarzqdzenia
Leszczyny.

s8
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

s7
powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Czenarionka-
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Czdvklrh-I.E3zczYoY Zalqcznik Nr 1

do Zarzqdzenia Nr 21712020
Burmistrza Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 22 czenvca 2020 roku

. wz6R -

Karta dorqczeri dla wyborc6w
podlegajqcych w dniu glosowania obowiqzkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Adresat:

nazwisko i imiQ:

Dokladny adres adresata Nr pakietu: Potvrierdzenie
doreczenia(')
(data, godzina,
minuta):

Pr6ba doreczenia
(nl€dorgczonie
paki€tuI'):
Wskazaniel ):

1) daty podjecia
p16by doreczenia,
2) pzyczyny
niedorqczenia,

Odbi6r koperty
zwrotnej('):
(data, godzina,
minuta):

Pow6d nieodebrania
koperty zwrotnej: (')

(np. rezygnacja
z mo2liwosci
oddania glosu do
mobilnej skrzynki
nadawczej. nie
wzucenie do
mobllnej skzynki
nadawczej w czasie.
o kt6rym mowa w
ust. 6 rozpotz qdze-
nra

Pracownicy
doreczajqcy:
(nazwisko i imie)
oraz ich podpisy

,|

2

n

(.) - uzupelnid

[t,

Budlnlstr,

c,.S[ffi-lt::l1y"y
Wieslt{p;52s*.k;

\

L.p.

Uwagi:



BURM!STRZ
GMINY I MIASTA

Czcrwionka-Leszczyny

Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 21712020
Burmistrza Gminy i lVliasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 czerwca 2020 roku

-wz6R -

Karta dorqczef dla wyborc6w

niepelnosprawnych, kt6tzy zaiqdali dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu

L.p Adresat:

nazwisko i imie:

Dokladny adres adresata Potwie.dzenie
doreczenia( )

(data, godzina,
minuta):

Pr6ba doreczenia
(nledorecz6ni6
Pakietu)(')'
Wskazanie{'):
1) daty podjecia
pr6by dorQczenia,
2) ptzyczyny
niedoreczenia,

Odbi6r koperty
zwrotnej('):
(data, godzina,
minuta):

Pow6d nieodebrania
koperty zwrotnej: (')

(np. rezygnacja
z m02liwoSci
oddania glosu do
mobilnej skrzynki
nadawczej, nie
wzuceni6 do
mobilnej skzynki
nadawczej w czasie,
o kt6rym mowa w
ust. 6 rozporzqdze-
nia ... itp.)

Uwagi

1

n

(") - uzupelnic Burflstr:,
Gmini{Ii Miasrr

"'i,',HI;":::':

Nr pakietu: Pracownicy
dorqczajqcy:
(nazwisko iimiQ)
oraz ich podpisyl

h*r



Zalqcznik Nr 3
do Zarzqdzenia Nr 21712020
Burmistrza Gminy i lVliasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 czerwca 2020 roku

- wzoR -

Ka rta dorgczef dla wyborc6w,

kt6rzy zglosili zamiar glosowania korespondencyjnego, z wylqczeniem wyborc6w podlegajqcych w dniu glosowania obowiqzkowej
kwarantannie, izolacii lub izolacji w warunkach domowych oraz niepelnosprawnych wyborc6w glosujqcych w kraju, kt6rzy zgodnie
z art. 3 ust'6 pkt 2 ustawy zdnia2 czerwca 2020 roku o szczeg6lnych zasadach organizacji wybor6w powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych w 2020 roku z moitiwoGciq glosowania korespondencyjnego za2qdali dostarczenia pakietu

wyborczego do d rzwi lokalu, kt6rego adres zostal wskazany wtym zgloszeniu

:ffiilffi,

L.p Adresat:

nazwisko i imie:

Dokladny adres adresata Nr pakietu: Oorqczenie - do
dzwi i odebranie
osobiste
(data, godzina,
minuta)('):

Dorgczenie do
skzynki
Pocztowejo
(data, godzina,
minuta):

Pow6d
niedoreczenia

niepozostawie
-nia pakietu
wyborczego
w skrzynce
Pocztowej( )

Pozostawienie
zawiadomienia w
drzwiach lokalu:
(data, godzina):

Uwagil
(w tym
niedorqczenie
pakietu
wyborczego do
dzwi)o

1

2

I

(-) - uzupelni6

h t

utrnt
rnln

,Nian
asta

zczyny

// ,tlflw Jan ewski

Pracownicy
doreczajqcy:
(nazwisko iimie)
oraz ich podpisy:

n.
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Czerwionkr,LeszczlmY Zalqcznik Nr 4
do Zatzadzenia * 217/2O2O
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny
z dnia 22 czeovca 2020 roku

-wz6R-

zawiadomienia o moiliwo6ci odbioru pakietu wyborczego przez wyborc6w kt6rzy zglosili zamiar glosowania korespondencyjnego,
z wylqczeniem vuyborc6w podlegaiEcych w dniu glosowania obowiqzkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych- 

oiaz niepelnosprawnych wyborc6w glosujqcych w kraju, kt6rzy zgodnie z art 3 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 roku
o szczes6lnvch zasadach orsanizacjix,vbror6wlco;ii"".T:liJ-:?"1fiI::l:1rf;1?"..[t"#'l,iJ Porskiej zarzqdzonvch w 2020 roku

(pieczQC Urzedu)

Czerwionka-Le szczy ny .

(data)

ZAWIADOMIENIE

Sz.P.

(imie i nazwisko)

Ninieiszym zawiadamia sig, i2 Pakiet wyborczy, o kt6ry zwracal siq Pan/Pani{') w zgloszeniu zamiaru korespondencyjnego w kraju,

w zwiqzku z : brakiem skrzynki pocztowej oddawczejt') 71ym, 2e oddawcza skrzynka pocztowa uniemo2liwia dorqczenie pakietu wyborczego ('),

\

(adres)



znajduje sie do odbioru w siedzibie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - w Wydziale Spraw Obywatelskich: 44-230 Czenvionka-

Leszczyny ul. Parkowa 9A, w terminie do .........czerwca 2O2O roku w godzinach od 7.30 do 15.30'

(podpis pracownik6w Urzedu

dorgczajqcych przesylkq wyborczq)

(.) - niepotrzebne skre6lic

i Miasta

aniszewski

pu


