INFORMACJA
z dnia 27 marca 2020 roku
w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522),
a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do
postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184),
informujemy o sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.
Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu Wyborczego pełnomocnik komitetu
wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku
w godzinach pracy urzędu gminy.
Z uwagi na zamknięcie urzędu gminy dla interesantów informujemy, że komitety wyborcze i
wyborcy w celu dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych mogą przesyłać/dostarczyć - najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach
pracy urzędu do godziny 15.00
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres mailowy:

ksiegowosc@ug-dzwierzuty.pl – nie jest wymagany podpis elektroniczny – do dnia 10
kwietnia 2020 r. do godz. 15.00. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy
przesłać do Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu
upływu terminu na dokonanie zgłoszeń)
2. za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:
Urząd Gminy w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
W takim przypadku oryginały muszą zostać doręczone do siedziby urzędu do dnia
10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
W celu udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania komisji wyborczych
oraz przyjmowania zgłoszeń na członków tych komisji, proszę dzwonić pod numer 89 621 03
99 lub kierować zapytania drogą mailową na adres: urz-281702-1@pkw.gov.pl
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