
 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisj i wyborczych  powoływanych 
w gminie Nowa Dęba w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., należy 
składa ć w opisanych kopertach:  

1. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek 
od 8.30 do 16.30 w specjalnie oznaczonej i przeznaczonej wył ącznie do tego celu urnie , znajdującej się 
w korytarzu przy Biurze Obsługi Klienta UMiG Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 (parter).  

2. Zgodnie z przyjętą w UMiG Nowa Dęba procedurą postępowania z dokumentami wpływającymi z zewnątrz, 
są one przekazywane urzędnikowi do załatwienia po upływie 48 godzin. Zatem dopiero po tym czasie 
urzędnik może przystąpić do zweryfikowania poprawności dokonania zgłoszenia i wprowadzania danych 
kandydatów do elektronicznego systemu WOW; 

3. zgłoszenia można także wysyła ć poczt ą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 39-460 Nowa Dęba, 
ul. Rzeszowska 3 – koniecznie z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydatów do okw”; 

4. zgłoszenie kandydatów na członków komisji wyborczych może zostać przesłane również w formie skanu , za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: gmina@nowadeba.pl, najpó źniej do dnia  10 kwietnia 2020 
r., w godzinach pracy UMiG Nowa Dęba. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim 
przypadku, oryginały zgłoszenia należy bezwzględnie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub dostarczyć w 
sposób opisany w punkcie 1. niniejszej informacji. 

Uwaga!    Do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, niezależnie od sposobu jego 
dokonania, należy doł ączyć upowa żnienie  pełnomocnika komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez 
osobę dokonującą tego zgłoszenia. 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania 
tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w 
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). 

Dokonując zgłoszenia, należy zapoznać się z Postanowieniem Nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w 
Tarnobrzegu z dnia 9 marca 2020 r. zmieniającym postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowa Dęba na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz 
Postanowieniem Nr 13/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nowa Dęba w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. które dostępne są na stronie internetowej gminy w zakładce WYBORY 
PREZYDENTA RP. Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć pod numerem telefonu: 15/ 846-26-71 w. 112  oraz  605 885 572 


