Informacja
Wójta Gminy Orla
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP
zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie § 6 ust. 5 uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r. w związku z zarządzeniem wewnętrznym Nr 19/2020 Wójta Gminy
Orla z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Orla,

informuję,
iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., należy dokonać
w godzinach pracy Urzędu Gminy Orla od 7:30 do 15:30, najpóźniej do 12
czerwca 2020 r. Za dzień dokonania zgłoszenia uznaje się dzień jego doręczenia do
Urzędu Gminy Orla.
Zgłoszenie może zostać:
1)

doręczone bezpośrednio do Urzędu Gminy Orla do tymczasowego punktu
obsługi klienta zlokalizowanego na I piętrze budynku Urzedu;

2)

przesłane do Urzędu pocztą lub kurierem na adres: Urzędu Gminy Orla,
ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla; o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu
zgłoszenia do Urzędu Gminy, a nie data jego nadania;

3)

przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
ugorla@orla.pl, w przypadku trudności w osobistym doręczeniu.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego
komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W
przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a
w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po
okazaniu oryginału upoważnienia.

W przypadku przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną:
1)

nie jest wymagany podpis elektroniczny;

2)

oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu Gminy Orla
tradycyjną pocztą;

3)

dopuszczalne jest:
a)

uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę
zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)

przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład
wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,

c)

potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do Urzędu przez osobę przyjmującą
zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika Urzędu) za pośrednictwem
poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 5 powołanej uchwały PKW:
1)

2)

prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu
wyborczego uczestniczącego w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca
2020r., tj. komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami:
a)

zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.;

b)

zarządzonymi na dzień 10 maja 2020
r., którego zawiadomienie o
uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r.
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., zostało przyjęte przez Państwową
Komisję Wyborczą;

zgłoszenia kandydatów na członków komisji, dokonane przez pełnomocników
wyborczych komitetów wyborczych:
a)

których mowa powyżej w pkt 1 lit b – zachowują ważność i nie muszą być
ponawiane,

b)

które zostały utworzone w związku z wyborami zarządzonymi na dzień
10 maja 2020r., ale nie zawiadomiły Państwowej Komisji Wyborczej o
uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020r. lub zawiadomienie to nie zostało przyjęte przez
PKW – nie będą uwzględniane.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
85 730 57 80 lub 85 730 57 88.
Wzór zgłoszenia na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
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