Wyjaśnienia w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Urząd Miejski w Brusach informuje:

1. Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych dokonane na dzień 10 maja 2020 r.
zachowują ważność zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r.
o szczególnych zasadach organizacji wyborów […] (Dz. U. 2020.979). Dotyczy to
zgłoszeń komitetów wyborczych oraz wyborców z uzupełnienia.
2. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mogą być dokonane
najpóźniej do 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.00 do
godz. 15.00:
 osobiście, w formie oryginalnych dokumentów - w biurze interesanta Urzędu
Miejskiego. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika
wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub
jego kopię, przy czym kopię uwierzytelnia osoba przyjmująca zgłoszenie
w urzędzie, po okazaniu oryginału upoważnienia.
 w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres:
um@brusy.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim
przypadku, oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu pocztą
tradycyjną lub złożyć w biurze interesanta urzędu (oryginalne dokumenty nie
muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń);
 doręczone pocztą tradycyjną – na adres: Urząd Miejski w Brusach,
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia
pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to
upoważnienie lub jego kopię, przy czym kopię uwierzytelnia pełnomocnik
wyborczy danego komitetu wyborczego.
3. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która
zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego i jest wpisana do stałego rejestru
wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
4. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać:
 telefonicznie pod numerami: 52 3969304 lub 52 3969382 (wyłącznie w dni
robocze, w tym 12 czerwca 2020 r.),
 elektronicznie, wysyłając pytanie, jednocześnie na e-maile: um@brusy.pl i
sekretarz@brusy.pl
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