
Pełnomocnicy Wyborczy Komitetów Wyborczych 

 

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

na dzień 25 października 2015 roku, uprzejmie informuję pełnomocników wyborczych oraz 

osoby przez nich upoważnione, iż Prezydent Miasta Torunia w terminie do dnia 5 października 

2015 r. powoła 124 obwodowe komisji wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  

Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) spośród wyborców danej gminy zgłoszonych przez 

pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w 

skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi: 
 

1) - od 6 do 8 osób w obwodach głosowania do 2000 mieszkańców. 

- od 8 do 10 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców, 

      - od 4 do 6 osób w obwodach głosowania odrębnych tj obwodach utworzonych                         

w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, 

aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz 

domach studenckich; 

   oraz 

2) osoba wskazana przez prezydenta miasta spośród pracowników samorządowych 

gminy, gminnych jednostek organizacyjnych lub pracowników jednostek w których 

utworzony został obwód odrębny.  

    

W związku z powyższym, proszę pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych 

lub osoby przez nich upoważnione, o pobranie formularza zgłoszenia kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych ze strony internetowej Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl lub w Wydziale Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia ul. Wały 

gen. Sikorskiego 8,  

pok. nr 7. 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dla 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP będą przyjmowane  

do dnia 2 października 2015 r, do godziny 17.00 w pokoju nr 7 w Urzędzie Miasta Torunia 

przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8. 

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczającej 

dopuszczalny skład komisji, skład ten zostanie ustalony w trybie publicznego losowania.  

Ewentualne losowanie odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 32 

Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 56 61-18-762, 56 61-18-674. 
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