
Informacja Wójta Gminy Górno  

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na 

członków obwodowych komisji wyborczych 

 

 W związku z Ogłoszeniem Wójta Gminy Górno, wydanym na 

podstawie §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii oraz rekomendacji zawartej w Poleceniu Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia 

placówek edukacyjnych w związku z epidemią COVID – 19 

z rekomendacją dotyczącą funkcjonowania publicznych jednostek 

organizacyjnych, wprowadzającym od dnia 25 marca 2020 roku, do 

odwołania, w Urzędzie Gminy Górno ograniczenie w obsłudze 

klientów, informuję: 

 Z uwagi na pracę Urzędu Gminy w Trybie Zamkniętym, 

zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych odbywać 

się będą na zasadach określonych w piśmie Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. znak: ZPOW-571-32/20 

zawierającym Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie 

zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

tj.: 

-  z uwagi na wprowadzone w Urzędzie Gminy Górno ograniczenia        

w obsłudze klientów, zgłoszenie kandydatów na członków komisji 

może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 

pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@gorno.pl 

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). 

 

- w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:  
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 a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika 

wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą 

kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego, 

  b)     potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez 

osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu 

gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany 

podpis elektroniczny). 

 

- w przypadku bezpośredniego, osobistego zgłaszania przez 

pełnomocnika wyborczego kandydatów do obwodowych komisji 

wyborczych do Urzędu Gminy Górno, załatwienie powyższego będzie 

mogło się odbyć wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym 

daty i godziny wizyty, nie wcześniej jednak niż w kolejnym dniu 

roboczym. Numer główny telefonu: 413023018 lub 413023620 

 

 

 

 

  

W załączeniu pismo PKW  z dnia 26 marca 2020 r.  znak: ZPOW-571-32/20 
 

 

 

 

 

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/statics/prezydent_2020_wyjstan/uploaded_files/1585254476_1-32-20.pdf

