
INFORMACJA 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego 

oraz w sprawie zgłoszeń do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie                                                 

w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Troszyn                                      

zarządzonymi na dzień 28 lutego 2021 r. 

 Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów  

na radnego, w okręgu wyborczym Nr 3 pełnomocnicy wyborczy mogą składać do Komisarza 

Wyborczego w Ostrołęce I do dnia 4 stycznia 2021 r.  

 

 Zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie              

pełnomocnicy wyborczy mogą dokonywać Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I                   

do dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

 Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować 

korespondencyjnie.  

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi 

Wyborczemu w Ostrołęce I do dnia 15 lutego 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 

2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar 

głosowania zgłasza do dnia 23 lutego 2021 r. 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 

także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez 

pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do 

Wójta Gminy Troszyn do dnia19 lutego 2021 r. 

 

 Zawiadomienia oraz zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego                          

w Ostrołęce I (ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 – wejście prawe na niskim parterze,                   

pokój Nr 119 – II piętro) w dni robocze od poniedziałku do piątku, Delegaturze Krajowego 

Biura Wyborczego w Ostrołęce; w godz. 800  do 1500, po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu terminu, nr tel. 29 764-35-84, z uwagi na system pracy zdalnej. W przypadku 

wysłania zawiadomienia pocztą tradycyjną o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu 

przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). 

 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów 

wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających stosując formularze i przepisy 

uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu 

zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz 

zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz  

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r. poz. 908), uchwały  

Nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, 

wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania 

losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  

i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. 

z 2019 r. poz. 773) oraz uchwały Nr 18/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 
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2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków 

terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji,  

w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast (M. P. z 2020 r. poz. 248).  

 

 Zasady tworzenia komitetów wyborczych są określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz w informacjach Państwowej Komisji 

Wyborczej dostępnych na stronie internetowej – www.pkw.gov.pl. 

 

 Treść w/w aktów prawnych, wyjaśnień oraz wzorów druków dokumentów jest dostępna na 

stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I 

pod adresem: www.ostroleka.kbw.gov.pl, a następnie w zakładce: Wzory dokumentów  

oraz w Urzędzie Gminy Troszyn. 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Ostrołęce I 

/-/ Tomasz Lucjan Deptuła 
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