
INFORMACJA 
WÓJTA  GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 

o możliwości złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

 

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. informuję: 

 

1) Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoby, 

które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa 

do głosowania w jego imieniu. 

2) Wnioski dotyczące sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmowane są  

w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 

  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 15 

  w godzinach pracy urzędu 

poniedziałek, środa, czwartek   od godz. 7.00 do godz. 15.00, 

wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30, 

piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00 

Druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1.  

Druk zgody na przyjecie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2. 

3) Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  do głosowania upływa 

w dniu 4 października 2019 r. 

4) Informację  telefoniczną w sprawie można uzyskać pod numerem: 

tel. 56 675-60-76 w. 44  

lub 56 675-60-77  w. 44. 

5) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości głosowania za pośrednictwem    

pełnomocnika zawiera: 

a) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), 

b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. 

w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu  Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 oraz z 2018 r. 

poz. 1434), 

c) Informacja  PKW  z  dnia  27 lutego  2019 r. o  uprawnieniach   wyborców 

niepełnosprawnych. 

Wójt Gminy 

             (-) Jacek Czarnecki 


