INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO LOSOWANIA
SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY
MIESZKOWICE
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Niniejszym na podstawie Uchwały nr 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz Uchwały nr 9/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
informuję o możliwości uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Mieszkowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2020 r. niniejszym informuję o możliwości zgłoszenia kandydatów do
losowania do składów poniższych komisji na terenie Gminy Mieszkowice:

1. Obwód Nr 1 Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach ul. H. Sienkiewicza 56, 74-505
Mieszkowice – 6 osób
2. Obwód Nr 2 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ul. T. Kościuszki 44 , 74-505
Mieszkowice – 6 osób
3. Obwód Nr 3 Szkoła Podstawowa w Troszynie Troszyn 3, 74-505 Mieszkowice – 6
osób
4. Obwód Nr 4 Szkoła Podstawowa w Zielinie ul. W. Witosa 48, 74-505
Mieszkowice – 5 osób
5. Obwód Nr 5 Szkoła Podstawowa ul. Techników 4, 74-505 Mieszkowice – 4 osoby
6. Obwód Nr 6 Szkoła Podstawowa w Czelinie Czelin 70, 74-505 Mieszkowice – 6
osób
Zgłoszenia kandydatów do losowania należy dokonać
do dnia 17 kwietnia do godziny 15:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pocztą tradycyjną.
1. Zgłaszanie kandydatów do losowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgłoszenie kandydatów do losowania na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej
do 17 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania urzędu – od godz. 7.00 do godz.
15:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@mieszkowice.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).
2. Zgłaszanie kandydatów do losowania na członków komisji za pośrednictwem poczty
tradycyjnej.
Zgłoszenie kandydatów do losowania na członków komisji może zostać w formie papierowej
na adres: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice,
w terminie do 17 kwietnia 2020 r. – decydująca jest data wpływu zgłoszenia do urzędu
potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
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).
Więcej informacji można uzyskać w godzinach pracy Urzędu: 7:00 – 15:00:
1. telefonicznie pod numerem: +48 91 466 900, +48 91 466 929,
2. poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: gmina@mieszkowice.pl
Losowanie kandydatów zostanie przeprowadzone w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 09:00 w
Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach przy ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505
Mieszkowice

