
INFORMACJA 

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,                                           

zarządzonych na dzień 28 czerwiec 2020r. 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwiec 2020r. przyjmowane 

są w Urzędzie Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew  w godzinach pracy 

Urzędu Gminy tj. 730-1530 najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020r. (piątek).  

Zgłoszenie może zostać doręczone bezpośrednio do Urzędu Gminy lub przesłane do Urzędu 

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

do Urzędu Gminy, a nie jego data nadania.  

W przypadku trudności w doręczeniu, zgłoszenie może zostać przesłane w formie skanu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej- ug_peczniew@wp.pl w terminie do dnia 12 czerwca 

2020r. najpóźniej do godziny 1530, a oryginał zgłoszenia musi zostać dostarczony do Urzędu 

Gminy.  

Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na członków komisji udzielane są w godzinach 

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

Prawo zgłoszenia kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego 

uczestniczącego w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. tj. komitetu 

utworzonego w związku z wyborami: 

1. Zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.; 

2. Zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r., którego zawiadomienie o uczestnictwie                            

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. zarządzonych na dzień                         

28 czerwca 2020r. dokonane w trybie art. 14 ust. 1 ustawy, zostało przyjęte przez Państwową 

Komisję Wyborczą.  

Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na 

dzień 10 maja 2020r., którego zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. dokonane                     

w trybie art. 14 ust. 1 ustawy, zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą                            

za wyjątkiem zgłoszeń kandydatów do obwodu odrębnego.  

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 
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