
INFORMACJA  URZĘDU GMINY WOLANÓW 

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów  

na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

1. Zgłoszenia kandydatów na członków  obwodowych komisji wyborczych przyjmowane 

są do 12 czerwca 2020r.w godzinach pracy Urzędu Gminy Wolanów. 

2. W dniu 12 czerwca 2020r. Urząd Gminy Wolanów jest czynny od godz. 7.30 do 

14.30. 

3. Zgłoszenie może być doręczone bezpośrednio do urzędu, przesłane do urzędu 

pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu 

zgłoszenia do urzędu , a nie data jego nadania. Korespondencję należy kierować na 

adres: Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów. 

4. Do budynku Urzędu Gminy Wolanów mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez 

objawów chorobowych, nie przebywające w okresie kwarantanny. 

5. Wejście na teren Urzędu poprzedzone jest pomiarem temperatury w punkcie 

pierwszego kontaktu.  Warunkiem wejścia do pokoi biurowych jest posiadanie 

maseczki ochronnej, którą zapewnia Urząd w przypadku jej braku przez petenta. 

Niezbędna jest również z dezynfekcja dłoni.  

6. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może być doręczone osobiście w pokoju 

nr 7 będącym sekretariatem Urzędu Gminy Wolanów.  

7. W przypadku trudności w osobistym doręczeniu, zgłoszenie kandydatów na członków 

komisji może zostać przesłane w formie skanu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego 

funkcjonowania urzędu). 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). 

8. W przypadku wysłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 

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 do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą 

zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Adres poczty elektronicznej: 

gmina@wolanow.pl. 

9. Więcej informacji  można uzyskać pod nr  tel. 48 618 60 51 wew. 32.  

 

 

 

Wolanów, dnia 09.06.2020r. 
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