SEK.502.5.2020

Jednorożec, 30.03.2020 r.

INFORMACJA
w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Jednorożec
Działając na podstawie pisma Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-571-32/20 z dnia
26.03.2020 r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Jednorożec nr 30/2020 z dnia 15.03.2020 r. w sprawie
wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i klientów Urzędu Gminy
w Jednorożcu oraz pracowników i klientów jednostek organizacyjnych, których siedzibą jest budynek
Urzędu Gminy w Jednorożcu w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2 (koronowirusa) zmienionego zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 23.03.2020 r. informuję,
że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Jednorożec
dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r. można składać w godzinach pracy Urzędu tj. 730 - 1530 w terminie do dnia
10 kwietnia 2020 r.
w następujący sposób:

1) osobiście w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu do stacjonarnej skrzynki podawczej
znajdującej się na parterze budynku (bez możliwości bezpośredniego kontaktu
z pracownikami),

2) wysłania zgłoszenia pocztą na adres Urzędu (tak aby wpłynęło do Urzędu w ww. terminie
do godz. 1530),

3) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@jednorozec.pl
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia
należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać
doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej
dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez
osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie
(urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest
wymagany podpis elektroniczny);
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania
tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego
2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych
w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771
oraz z 2020 r. poz. 249).
Szczegółowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń zainteresowani mogą uzyskać pod numeru
telefonu 29 751 70 30 lub 29 751 83 92.
WÓJT GMINY JEDNOROŻEC
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