
INFORMACJA 
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA  
z dnia 26 marca 2020 r.  

w sprawie miejsca, terminu i sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych  

na dzień 10 maja 2020 r. 
 

1. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 
10 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża – 
interwencyjny punkt podawczy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – 56 675 60 76-78 
w  godzinach pracy Urzędu tj.: 

poniedziałek, środa, czwartek             od godz. 07.00 do godz. 15.00, 
wtorek     od godz. 07.30 do godz. 15.00, 
piątek             od godz. 07.00 do godz. 14.00. 
 
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz ograniczonym funkcjonowaniem Urzędu 
w zakresie obsługi interesantów możliwe jest składanie zgłoszeń w formie skanu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na maila mrosinska@gminachelmza.pl (nie jest 
wymagany przy tym podpis elektroniczny). Oryginał zgłoszenia należy przesłać pocztą 
tradycyjną. 
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej 
dopuszczalne jest: 

 uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia 
kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego, 

 potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmująca 
zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
2. Prawo do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ma: 

 pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba  upoważniona przez 
pełnomocnika wyborczego, 

 wyborca samodzielnie, który może zostać powołany w skład komisji w przypadku jej 
uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. 
 

3. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów zawiera uchwała Nr 11/2019 PKW 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. 
Uchwała PKW wraz z załącznikami dostępna jest na stronie: www.pkw.gov.pl 

4. Informacji w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń udziela p. Marta Rosińska – 
nr tel. 56 675 60 76-78. 

 
 Wójt Gminy 

      (-) Jacek Czarnecki  
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