
INFORMACJA 

 W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ  

KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH                

W GMINIE PĘCZNIEW  

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. 
 

Zgodnie ze Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wydanym w związku 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

oraz ograniczeniami w przyjmowaniu interesantów, w Urzędzie Gminy Pęczniew 

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników 

wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych                      

i wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 

2020 r., odbywać się będzie w następujący sposób: 

 drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Pęczniew, 99-235 Pęczniew,                              

ul. Główna 10/12; 

 w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

ug_peczniew@wp.pl oraz przez platformę ePUAP (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 terminy na dokonywanie zgłoszeń).  

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10 kwietnia 2020 r. 

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, 

gdy wpłyną do Urzędu Gminy Pęczniew do 10 kwietnia 2020 r. lub w formie elektronicznej 

(najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.) w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek                                

od 7.30 do 15.30. 

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego 

do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika 

wyborczego. 

Osoba przyjmująca zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) potwierdzi 

doręczenie do urzędu gminy zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest 

wymagany podpis elektroniczny). 

Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na członków komisji udzielane są w godzinach 

pracy Urzędu pod numerem telefonu: 43 678 15 19 wew. 33; 43 678 89 93. 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady 

powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych 

w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020r.                          

poz. 249). 

Wójt 

/-/ Marcin Janiak 
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