INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 27 marca 2020 r.
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w Urzędzie Miasta Działdowo w związku z wyborami Prezydenta RP
zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
Na
Nr

podstawie

zaleceń

ZPOW-571-32/20

z

Państwowej
dnia

26

Komisji

marca

2020

Wyborczej,
r.,

określonych

otrzymanego

w

piśmie

elektronicznie

za

pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Elblągu II, informuje się, co następuje:
1. zgodnie z dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo
(bip.dzialdowo.eu) moimi komunikatami z dnia: 16 i 24 marca 2020 r. dot. pracy Urzędu, jeszcze raz,
dla potrzeb niniejszej informacji, podaję, że:
1.1. na ten moment sytuacji epidemicznej

kraju, a także miasta Działdowa i Urzędu, dni

i godziny pracy Urzędu Miasta Działdowo pozostają bez zmian (poniedziałek: 7.30 – 17.00;
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30; piątek: 7.30 – 14.00);
1.2. dostęp fizyczny do budynku Urzędu (ul. Zamkowa 12) jest możliwy, lecz w ograniczonym
zakresie oraz po zastosowaniu się i wykonaniu następujących czynności:
1.2.1. jeżeli chcesz wejść do budynku skorzystaj z dzwonka lub domofonu (zainstalowane po obu
stronach drzwi wejściowych);
1.2.2. podaj cel wejścia do budynku;
1.2.3. po uzyskaniu zgody na wejście na teren Urzędu, pierwsze kroki skieruj do łazienki
(parter), umyj ręce z użyciem mydła, wytrzyj je w jednorazowy papierowy ręcznik, a następnie
zdezynfekuj ręce udostępnionym w tym celu środkiem;
po wykonaniu w/wym. czynności zrealizuj cel wizyty, tj. dokonaj zgłoszenia (zgłoszeń)
kandydata (kandydatów) na członków obwodowych komisji wyborczych;
2. zasadą jest, że zgłoszenie kandydata (-ów) na członków OKW przyjmują urzędnicy wyborczy,
właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy; w tym celu
pod adresem: bip.dzialdowo.eu (zakładka: wybory Prezydenta RP - 2020) dostępna jest informacja
o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo wraz z danymi kontaktowymi telefon,
mail) i miejscem ich pełnienia;
3. w okresie zgłaszania kandydatów na członków OKW, tj. do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek),
do godziny 14.00, w dniach nie będących dyżurami Urzędnika Wyborczego m. Działdowo, zgłoszenia
przyjmować będzie również Sekretarz Miasta Działdowo (pok. nr 4, I piętro; tel.: 23/697 04 12 lub
502 496 262; e-mail: sekretarz@dzialdowo.pl).
BURMISTRZ
(-) Grzegorz Mrowiński

