Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia
obwodowej komisji wyborczej
Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego w
Nowym Sączu II z dnia 06.05.2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
zostały powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
W związku z powyższym na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II zwołuje
pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 13.05.2019 r. aula
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 184 o godzinie 16.00.
Przewidywany porządek posiedzenia:






Zapoznanie z wybranymi przepisami z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684.) oraz z regulaminem i wytycznymi dla
obwodowych komisji wyborczych.
Powołanie przewodniczącego komisji.
Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
Sprawy organizacyjne.

Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godziny. Obecność obowiązkowa.
Pouczenie:
Zgodnie z § 9 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni
zwolnienia od pracy, pracodawca ma obowiązek zwolnić z pracy członka komisji w celu
uczestniczenia w posiedzeniu komisji, ale tylko wówczas, gdy ten poinformuje, najpóźniej na
trzy dni wcześniej w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie
nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu
nieobecności w pracy, dostarczy pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność
w pracy wykonywaniem zadań komisji.
Zgodnie z art. 154 § 4 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) członkowi
obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań
przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do
wynagrodzenia.
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