
INFORMACJA 
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA  
z dnia 04 czerwca 2020 r.  

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

na dzień 28 czerwca 2020 r. 
 

1. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane 
są do dnia 12 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 
– interwencyjny punkt podawczy w  godzinach pracy Urzędu tj.: 
 

 poniedziałek – piątek - od godz. 07.00 do godz. 15.00. 
      

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. Zgłoszeń można dokonać: 

 doręczając bezpośrednio do urzędu gminy (interwencyjny punkt podawczy), 

 przesyłając do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu 

decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;  

 w przypadku trudności w osobistym doręczeniu przesłając najpóźniej w terminie 

12 czerwca 2020r do godziny 15.00, w formie skanu, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na maila – mrosinska@gminachelmza.pl. 

 
4. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, do zgłoszenia należy dołączyć stosowne 

upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą kopię uwierzytelnia 

pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenie dokonanego osobiście osoba przyjmująca 

zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia. 

Natomiast w przypadku zgłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną oryginały należy 

bezzwłocznie przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 

Chełmża. 

 

5. Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się 

głosowanie, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu 

w kolejnym terminie (art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 02 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 

organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 979)  

 
6. Informacji w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń udziela p. Marta Rosińska – 

nr tel. 56 675 60 76-78 wew. 44. 



7. Szczegółowe informacje zawiera Uchwała Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach 
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 28 czerwca 2020 r.. 

 
 Wójt Gminy 

      (-) Jacek Czarnecki  
 


