INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH
Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych dokonane przez pełnomocnika wyborczego komitetu w związku z
wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., (którego zawiadomienie o uczestnictwie wyborach
Prezydenta RP w 2020 r. zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., dokonane w trybie art. 14 ust. 1 ustawy,
zostało przyjęte przez PKW) z zastrzeżeniem, iż w skład komisji utworzonej w zakładzie leczniczym lub
DPS komisarz wyborczy, na wniosek osoby kierującej tą jednostką, powołuje osoby przez nią
wskazane, spośród pracowników danej jednostki.
Również zgłoszenia dokonywane przez wyborców indywidualnie (jako uzupełnienie składów) zachowują
ważność.
Nowe zgłoszenia kandydatów do komisji mogą pochodzić od:
1)
komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP utworzonych w związku z wyborami
zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
2)
komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP utworzonych w związku z wyborami
zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., które złożyły w PKW zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,
3)
wyborców jako uzupełnienie składu komisji.
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do Urzędu Miejskiego w
Ropczycach, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 1530.
Zgłoszenie może zostać:
1)
doręczone bezpośrednio do Urzędu Miejskiego,
2)
przesłane do urzędu pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu
zgłoszenia do urzędu, a nie data jego nadania,
3)
w przypadku trudności w osobistym doręczeniu zgłoszenie kandydatów na członków komisji może
zostać przesłane najpóźniej w terminie do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu w formie skanu, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ropczyce@intertele.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) na
adres:
Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty
elektronicznej dopuszczalne jest:
1)
uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez
osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
2)
potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie
(urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany
podpis elektroniczny).
Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać w godzinach pracy urzędu (od
poniedziałku o piątku 7:30-15:30) pod nr tel. 17 22 10 552.

