Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.
Pan Sylwester Marciniak
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Pani Magdalena Pietrzak
Szef Krajowego Biura Wyborczego
Szanowni Państwo,
na dzień dzisiejszy wybory Prezydenta RP, których termin został ustalony na 10 maja br. będą
przebiegać w oparciu o przepisy ustawy Kodeks wyborczy oraz o ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw.
Przywołane prawo nakłada na organy gmin obowiązek zrealizowania szeregu zadań organizacyjno
- technicznych, z zachowaniem terminu ich wykonania (kalendarz wyborczy), m.in. takich jak:
- szkolenie dla członków okw, .
- wynajmowanie lokali na szkolenia i siedziby okw,
- wyposażenie obwodowych komisji wyborczych w brakujący sprzęt (np. kotary/parawany
umożliwiające wyborcom tajne oddanie głosu),
- zabezpieczenie materiałów biurowych niezbędne do pracy obwodowych komisji wyborczych,
- druk i rozplakatowanie obwieszczeń o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
- zaopatrzenie okw w niezbędne środki ochrony.
Realizacja tylko w/w obowiązków wiąże się w koniecznością wydatkowania olbrzymich środków
publicznych i to w stanie niepewności stanu prawnego. Wszyscy wiemy, że trwa procedowanie
przepisów mających wpływ na sposób przeprowadzenia tegorocznych wyborów prezydenckich
i w związku z tym może się okazać, że wiele zrealizowanych przez gminy wydatków było zbędnych.
Szanowny Państwo,
obowiązkiem organów władzy publicznych jest dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami
publicznymi. Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia w obliczu zbliżającego się kryzysu
gospodarczego. Dlatego prosimy o pilne i jednoznaczne przekazanie do gmin informacji, o sposobie
wydatkowania dotacji przekazanych przez rząd na realizację zadań związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Truskolaski
Prezes Zarządu
Unii Metropolii Polskich

do wiadomości
Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów

