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INFORMACJA DLA WYBORCOW

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonymi na dzień 1 0 maja 2015 r.' wójt Gminy Że|azków
informuje:

Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca, ktory zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów moŻe
otrzymac zaświadczenieo prawie do głosowania . Z zaświadczeniemmoina
głosowaów dowolnym obwodzie głosowaniaw kraju, za granicąlub na polskim
statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczeniao prawie do głosowaniaskłada
się najpóźniejw 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 08.05.2015r.,wUrzędzie
Gminy Że\azków- Biuro Ewidencji Ludności_ I piętro,pokój 14,w godzinach
pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek7.30-15.30).Zaświadczenieo prawie do
głosowaniawyborca odbiera za pokwitowaniem osobiścielub przez upowaznioną
pisemnie osobę. Wyborca, któremu.wydano zaświadczenieo prawie do głosowania
zostanie skreślonyze spisu wyborców w miejscu stałegozamieszkania.Nalezy
zwrócić uwagę , aby nie utracić,zaświadczeniao prawie do głosowania.W przypadku
jego utraty,nieza|eŻnieod przycryny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego
zaświadczenia,ani wzięcie udziałuw głosowaniuw obwodzie właściwymdla
miej sca stałegozamieszkania.
Dopisanie wyborcy do spisu wyborców no wniosek
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca nigdzie
niezamieszkaływ okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu
wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Że|azków_ Biuro
Ewidencji Ludności- I piętro, pokój |4, w godzinach pracy urzędu tj.(poniedział'ekpiętek7.30-15.30)najpóźniejdo dnia 05.05.2015r.
Wyborca niepełnosprawny moze takŻegłosowaów wybranym ptzez siebie lokalu
wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. w tym celu
wyborca powinien ńoĘó wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie
właściwymdla tego lokalu wyborczego. Wniosek na|eżyzłoĘć najpóźniejdo dnia
05 maja 2015 r. w TJrzędzie Gminy Żelazkow w godzinach pracy urzędu tj.
(poniedziatek.piątek
7.30-15.30).
Głos ow anie ko resp o ndencyj ne
Głosowaniekorespondencyjnejest wyłączonew przypadku głosowaniaw
obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, za\<ładach
karnych
i aresztachśledczychoraz ich oddziałachzewnętrznych,a takcc w domach
studenckichlub zespołachdomów studenckich.Głosowaniekorespondencyjnejest
wyłączonerówniez w obwodach utworzonych za granicqi na polskich statkach
morskich, ata|<Że
w prrypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwado

głosowania.
Zamiargłosowania
korespondencyjnego
wyborcazgłasza
do 15 dnia
przeddniemwyborówtj. do 27 kwietnia 2015r. Z$oszenie mozebyć dokonane
ustnie(doprotokofu),pisemnie,telefaksemlub w formieelektronicznejipowinno
zawierać:
- imię (imiona)'nazwisko,imię ojca,datęurodzenia,numer
PESEL wyborcy,
oświadczenie
o wpisaniuwyborcy do rejestruwyborców Gminy Że|azków,
omaczeniewyborów,
wskazanieadresustałegozamieszkania,na który ma być wysłanypakiet
wyborczy.
W zgł'oszeniu
wyborcamozezuŻqdacprzesłaniawrazz pakietemwyborczym
nakładekna karty głosowaniasporządzonychwalfabecieBraille'a.
Wyborca,który zgłositzamiargłosowaniakorespondencyjnego
otrzymujepakiet
wyborczynie pózni ej niz 7 dni przeddniemwyborów.
Akt pełnomocnictwa
Wyborca posiadajęcy orzeczenie o Znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
w rozumieniuustawyz dnia 27 sierpnia|997r. o iehabiliiacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.IJ. z
20l 1r.Nr I27, poz. 72| z późn.zm.) moie udzielićpełnomocniciwa
do głosowania
w
jego imieniuw wyborach.Przepisstosujesię równiei do wyborcy,któ.y najpóźniej
w dniugłosowaniakończy
75 |at.
Pełnomocnikiemmoze być tylko osoba wpisanado rejestruwyborców w tej samej
gminie,co udzielającypełnomocnictwa
do gtosowanialub posiadajqcazaświidczenie
o prawiedo gtosowania.
Do wnioskunależydołqczyc:
1.kopięaktualnegoorzeczeniao niepełnosprawności,
2. pisemnqzgodęosobymającejbyćpełnomocnikiem,
3. kopię zaświadczeniao
prawiedo głosowania.
Akt pełnomocnictwa
do głosowaniasporządzasię na wniosekwyborcy,wniesionydo
wójta gminy, w ktorej wyborca jest wpisany do Ęestru wyborców.Wnioski o
sporzqdz.enie
aktu pełnomocnictwamoina składaćdo dnia 04.05.2015r.w Urzędzie
Gminy Że|azków_ Biuro Ewidencji Ludności_ I piętro,pokój 14,w godzinach
pracy urzędutj.(poniedziałek-piątek
7.30-15.30).
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do glosowania
sporzqdzonej w alfabecie Braille' a
Wyborca niepełnosprawnymoŻegłosowaćw lokalu wyborczym przy uzyciu
nakładkina kartę.dogłosowania
sporządzonej
w alfabecieBraille'a.Wdniu wyborów
obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy
niepełnosprawnemu'
na jego prośbę,
nakładkęna tę kaĘ. Po oddaniugłosuwyborca
obowiqzanyjest zwrócic komisji obwodowejnakładkęna kartę.

Korzystaniez pomocy innej osobyw trakciegłosowaniaw lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu'na jego prośbę,moze pomagać w głosowaniuw
lokalu wyborczym inna osoba, w tym takżrcniepełnoletnia.Pomoc ta moŻe mieć
tylko techniczny charakter; nie moŻeona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu
głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby
na Ęczenie wyborcy niepełnosprawnegow pomieszczeniu za zasłoną przebywała
osoba udzielająca pomocy. osobą tą nie moie byc członekkomisji ani ma;Żzaufania.
Natomiast komisja jest obowiqzana, na prośbęwyborcy niepełnosprawnego,do
przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o
komitetach wyborczych biorących udział' w wyborach otaz o zarejestrowanych
kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wyborca
niepełnosprawnymoŻe skorzystać z uprawnień przasfuguj4cych kazdemu wyborcy,
które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak gtosowanie
korespondencyjne,głosowaniew wybranym obwodzie głosowania,w tym obwodzie
przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,głosowaniena podstawie
zaświadczeniao prawie do głosowania.
Szczegółowe informacje odnośniespisów wyborców, zaświadczeń o prawie do
głosowania'dopisania do spisu na wniosek, aktów pełnomocnictwai głosowania
korespondencyjnego można uryskać w [Jrzędzie Gminy Żelazków - Biuro
Ewidencji Ludności- I piętro, pokój |4 oraz pod numerem telefonów
62 769 t0 4!,62 752 18 54.

