Z G Ł O S Z E N IA
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Wójt Gminy Pszczółki informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych do do pracy w obwodach głosowania na terenie
gminy Pszczółki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. :
1. zgłoszenie

kandydatów

na

członków

komisji

może

zostać

złożone

najpóźniej

do dnia 10 kwietnia 2020 r. do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Pszczółkach, która
została umieszczona na bramie wyjazdowej UG. Prosimy o pozostawianie korespondencji:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 15:00, w piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Za pisma pozostawione w innych godzinach lub dniach Urząd Gminy nie bierze
odpowiedzialności.
(W przypadku konieczności pozostawienia większej liczby dokumentów, które nie
zmieszczą się do skrzynki prosimy kontakt pod nr tel.: 58 683-91-28);
2. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej
do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu (tj.: poniedziałek od 7:30 do 16:30,
we wtorek, środę, czwartek od 7: 30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30)
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 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);
3. w przypadku wysyłania 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).

Adres poczty elektronicznej: urzad@pszczolki.pl
Numery telefonów: Ewidencja Ludności – 58 682 93 04 wewn. 307
Sekretariat – 58 683 91 28

