
INFORMACJA 

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH 

Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYBORCÓW 

PODLEGAJĄCYCH W DNIU GŁOSOWANIA OBOWIĄZKOWEJ 

KWARANTANNIE, IZOLACJI I IZOLACJI 

W WARUNKACH DOMOWYCH ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ 

W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT 

w wyborach przedterminowych wójta Gminy Jemielno 

zarządzonych na dzień 4 grudnia 2022 r. 

 

 

 

1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu  

21 listopada 2022 r., z wyjątkiem wyborców podlegających w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którym 

termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu  

29 listopada  2022 r.  

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu 

(tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, 

upływa w dniu 8 grudnia 2022 r. z wyjątkiem wyborców podlejącego w dniu 

głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 

którym termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 

w dniu 13 grudnia  2022 r.   

 

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Krajowego Biura Wyborczego Delegatury 

we Wrocławiu obsługującej komisarza wyborczego. 

 

2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu  

25 listopada 2022 r. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  

w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed 

pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 9 grudnia 2022 r. 

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. 

 



3. Termin złożenia wójtowi/burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa 

upływa w dniu 2 grudnia 2022 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy 

urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej 

komisji wyborczej w dniu głosowania, tj. 4 grudnia 2022 r. w godzinach od 7:00  

do 21:00, pod warunkiem, że pełnomocnik nie oddał jeszcze głosu. 

W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura) termin złożenia oświadczenia 

o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu  16 grudnia 2022 r. Oświadczenie należy 

złożyć w godzinach pracy urzędu. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można 

złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania  

tj. w dniu 18 grudnia 2022 r. w godzinach od 7:00 do 21:00, pod warunkiem, 

że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.  

4. Termin złożenia Wójtowi Gminy Jemielno wniosku o dopisanie do spisu wyborców  

w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla 

lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 29 

listopada 2022 r. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców 

w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku  

przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 13 grudnia 2022 r. Wniosek należy 

złożyć w godzinach pracy urzędu. 

 

 

 

  

Komisarz Wyborczy 

    we Wrocławiu II 

 

 

  /-/  Paulina Dobrosz-Dzierżanowska 

 

 


