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W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę zakaźną zwaną

koronowirusem i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

(Dz. U. poz. 491 i 522), wiele urzędów gmin, w tym Urząd Gminy w Niebylcu nie przyjmuje

interesantów. Powoduje to pewne utrudnienia w realizacji kalendarza wyborczego, ustalonego

dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

w szczególności w przyjmowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z powyższym, kierując się wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej,

ustalam następujące zasady przyjmowania kandydatów na członków OKW:

1) Urząd Gminy w Niebylcu przyjmuje kandydatów na członków obwodowych

komisji wyborczych w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r., w godzinach pracy

Urzędu (w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00, od wtorku do piątku od

godz. 7.00 do godz. 15.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

bez podpisu elektronicznego; oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu

pocztą tradycyjną, albo wrzucić do skrzynki wrzutowej, ustawionej na schodach

wewnętrznych przed wejściem do Urzędu (dopuszcza się doręczenie po 10 kwietnia

2020 r.),

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną 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 Niebylec zgłoszenia przez osobę

przyjmującą zgłoszenie dokonywane będzie także za pośrednictwem poczty

elektronicznej,

3) adresy poczty elektronicznej, pod którymi zgłaszać można kandydatów na członków

OKW:

a) sekretarz@niebylec.com.pl

b) mgodek@niebylec.com.pl

c) telefony, pod którymi można uzyskać wszelkie informacje o sposobie

przyjmowania kandydatów na członków OKW - 17 2773090, 17 2773991,

663140145 lub 172773002 wew. 90 i 91.
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