Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, 87 643-80-30
fax.87 641-96-60,
Adres skrzynki ePUAP - 2001052/skrytka

UWAGA !
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do składów
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowinka
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.
491 i 522) oraz w związku z ograniczeniami w bezpośrednim dostępie i obsłudze
interesantów urzędu gminy, w tym możliwości przyjmowania korespondencji,
Urząd Gminy Nowinka informuje:
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, przyjmowanie przez urzędników wyborczych (za
pośrednictwem urzędu gminy) zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych, może być dokonane przez:
1. Przesłanie (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj. do 15.00)
w formie skanu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminanowinka.pl Nie
jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Po wysłaniu zgłoszeń na adres
e-mail oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.
URZĄD GMINY NOWINKA
NOWINKA 33
16-304 NOWINKA
2. Pozostawienie wymaganych kompletnych dokumentów w specjalnie przygotowanej
skrzynce podawczej ustawionej w holu siedziby Urzędu, w godzinach pracy Urzędu
Gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 87 643 80 39.
Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 z dnia
26 marca 2020 r. w przypadku zgłoszenia pocztą 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 Nowinka zgłoszenia przez osobę
przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za
pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
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