Nabór kandydatów
do Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach do Rad Dzielnic w Gliwicach
w dniu 22 listopada 2020 r.
Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic w Gliwicach
ogłasza nabór kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW).
Kandydaci do OKW muszą spełniać następujące warunki:
• muszą mieć ukończone na dzień wyborów 18 lat;
• muszą być mieszkańcami Gliwic;
• nie mogą być członkami OKW w dzielnicy, w której kandydują do Rady Dzielnicy;
• nie mogą być członkami OKW w dzielnicy, w której członkowie ich rodzin
kandydują do Rady Dzielnicy (dziecko / przysposobiony, rodzic, małżonek,
rodzeństwo, małżonek dziecka / przysposobionego).
Do każdej Obwodowej Komisji Wyborczej zostaną wybrane drogą losowania trzy osoby
spośród tych, które odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie. Losowania dokona Miejska
Komisja Wyborcza. Składy poszczególnych Komisji Obwodowych zostaną podane na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego gliwice.eu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu w zakładce Rady Dzielnic / Wybory do Rad
Dzielnic 2020.
Wylosowane osoby zostaną przeszkolone w tygodniu poprzedzającym wybory (między 16
a 19 listopada 2020 r.), w godz. 16.00-18.00, po uprzednim zawiadomieniu. Szkolenie
odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Wybory odbędą się w niedzielę 22 listopada 2020 r., w godzinach 8.00-20.00
w następujących dzielnicach:
•
•

Szobiszowice
Wójtowa Wieś

Za pracę w Obwodowej Komisji Wyborczej przysługują diety: dla przewodniczących OKW
w wysokości 380 zł, dla zastępców przewodniczących – 330 zł, dla członków – 300 zł.
Formularze zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu w zakładce Rady Dzielnic / Wybory
do Rad Dzielnic 2020.
Wypełnione formularze:
• podpisane własnoręcznym podpisem należy złożyć w formie papierowej w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego (wejście od ul. Wyszyńskiego) w godzinach pracy
Urzędu
lub
• przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez dołączenie do pisma ogólnego
do podmiotu publicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zawartym w warstwie elektronicznej
dowodu
osobistego,
na
adres
Urzędu
Miejskiego
w Gliwicach:
/UMGliwice/SkrytkaESP
w terminie do 6 listopada 2020 r.
Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic w Gliwicach
Barbara Chodaczek-Sagan

