
Informacja o uprawnieniach dIa Wyborców niepełnosprawnych

w wyborach do sejmu i senatu Rzeczypospo|itej Po|skiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

l. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Zgodnie z ań. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r' Kodeks wyborczy (Dz' U' Nr 21 , poz.

1'|2 z póŹn' zm.) Wyborca niepełnosprawny Wpisany do rejestru Wyborców W danej gminie ma prqWo do uzyskiwania

informacjio;

1) właściwym d|a siebie okręgu Wyborczym iobwodzie głosowania,

2) |oka|ach obwodowych komisji Wyborczych doslosowanych d|a osób niepetnosprawnych, znajdujących

się najbIiże.i miejsca zamieszkania Wyborcy niepelnospraWnego'

3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania,

dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych'

4) terminie WyboróW oraz godzinach głosowania,

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i |istach

kandydatów,

6) warunkach iformach głosowania.

Informacje' o których mowa Wyżej' są podawane do pub|icznej Wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie

Informacji Pub|icznej oraz popfez rozp|akalowanie na terenie gminy Wiśniew'

|nformacje te' są także przekazywane pŻez upoważnionego pŻez Wójta Gminy pracownika Uzędu Gminy

w godzinach pracy Urzędu, W tym te|efonicznie, |ub W drukowanych materiałach informacy'inych przesyłanych na

wniosek Wyborcy niepełnosprawnego, W tym w formie e|eklronicznej. We Wniosku na|eży podać: imię (imiona) i

nazwisko oraz adres zamieszkania.

Te|efonicznie powyższe informacje moŹna Uzyskać pod nUmerem te|. 25 6417-3,|3'

2' Prawo do g|osowania pŻez pełnomocnika

Wyborca niepełnosprawny o znacznym |ub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności W rozumieniu ustawy z

dnia 27 sierpnia 1997 r' o rehabi|itacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z

2011 |. Nr 127 , poz' 721\ moize udzielic pełnomocnictwa do głosowania W.'ego imieniu W Wyborach' Prz epis ten stosuje

się rÓWnież do Wyborcy' który najpóŹniej dniu głosowania kończy 75 |at.

Pełnomocnikiem może być ty|ko osoba Wpisana do rejestru wyborców W tej samej gminie, co udzie|ający

pełnomocnictwa lub posiadająca zaśWiadczenie o prawie do głosowania'

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komis,ii obwodowej właściwej d|a obwodu głosowania

osoby udzie|ającej pelnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania' jak również kandydaci na posła |ub

senatora.



Pełnomocnictwo mojlna przuąć ty|ko od ]ednej osoby |ub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest

Wstępny (ojciec, matka, dziadek' babka' itd.)' zstępny (syn, córka' Wnuk, wnuczka, itd.), matzonek' brat, siostra lub

osoba pozostająca w stosunku przysposobienia' opieki Iub kurateIiW stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udzie|a się pzed Wójtem Gminy |ub innym upoważnionym przez niego do spo|ządzania aktów

pełnomocnictwa pracownikiem UŻędu.

W ce|u spoŻądzenia pełnomocnictwa Wyborca składa Wniosek do Wójta Gminy' Wniosek na|eŻy złoż.yć

najpóŹniej w l0 dniu przed dniem wyborów, tj. do 29 września 20.l1 r. Wzór Wniosku slanowi załącznik do niniejszej

informacji.

Do Wniosku należy róWnież dołączyć:

a) kopię aktua|nego oŻeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności

osoby udzieIającej pełnomocnictwa do głosowania,

b) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocniklem, zawier{ącą: jej nazwisko i imię (imiona) oraz

adres zamieszkania, a |akŻe nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do

głosowania,

c) kopię zaśWiadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeże|i

osoba ta nie jest ujęta W rejestŻe WyborcóW W tej samej gminie co udzie|ający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania Wyborcy udzie|ającego

pełnomocnictwa do głosowania Wskazanym We wniosku lub W innym miejscu jeżeli Wyborca o to zwróci się we wniosku'

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzie|onego pełnomocnictwa, popęez złożenie najpóżniej na 2 dni pęed dniem

wyboróW - tj ' do 7 października 2011 r. stosownego ośWiadczenia Wójtowi Gminy Iub doręczenie takiego ośWiadczenia

Właściwej obwodowej komisji Wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca' który udzie|ił pełnomocnictwa może głosowaó osobiście W |okalu Wyborczym, jeże|iwcześniej nie oddał

głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez Wyborcę powoduje Wygaśnięcie pełnomocnictwa'

szczegółowe zasady W sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do glosowania okreś|a Rozpoządzenie

Ministra spraw WewnętŻnych i Administracji z dnia 28 |ipca 2011 (. w sprawie spo|ządzenia aktu pełnomocnictwa do

głosowania w Wyborach: do sejmu Rzeczypospo|itej Po|skiej i do senatu Rzeczypospo|itej Po|skiej' Prezydenta

Rzeczypospo|itej Polskiej' do Par|amentu Europejskiego W Rzeczypospo|itej Po|skiej, do organów stanowiących

jednostek samoŻądu teMoria|nego oraz wójtóW, burmislzóW i prezydentów miast (Dz. U' Nr 157' pof' 936)'

3. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować

korespondencyjnie.

zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgloszony pzez Wyborcę niepełnosprawnego do 21 dnia

pŻed dniem Wyborów tj. do 19 Września 2011 r'

zgłoszenie to może być dokonane: Ustnie, pisemnie' te|efaksem Iub w formie e|ektronicznej'

Zgłoszenie takie powinno zawierac;

a) imię (imiona) i nazwisko'



b) imię ojca'

c) datę urodzenia'

d) numer ewidencyjny PEsEL wyborcy niepełnosprawnego'

e) ośWiadczenie o wpisaniu Wyborcy do rejestru wyborców w mieście siedlce,

0 oznaczenie WyboróW' których dotyczy zgłoszenie'

g) wskazanie adresy stałego zamieszkania, na który ma być Wysłany pakiet Wyborczy. Do zgłoszenia

na|eży dotączyć kopię aktua|nego orzeczenia Wtaściwego organu orzekającego o usta|eniu slopnia

nieoełnosDrawności'

W zgloszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem Wyborczym nakładek na karty do

gtosowania sporządzonych W alfabecie Brai||e'a.

Wyborca zostanie skreś|ony ze spisu w obwodzie właściwym d|a miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie

WyborcóW W obwodzie głosowania Właściwym d|a obwodowej komisji Wyborczej, wyznaczonej d|a ce|ów głosowania

korespondencyjnego na terenie gminy, W której Wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otŻyma z UŻędu Gminy pakiet wyborczy, nie

póżniej niŻ 7 dni pŻed dniem WyboróW' który zostanie doręczony Wyłącznie do rąk Własnych Wyborcy, po okazaniu

dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru-

Jeże|i Wyborca nie może potwierdzic odbioru doręczający sam potwierdza datę doręczenia oraz wskazuje

odbiera'iącego i przyczynę braku jego podpisu.

W pŻypadku nieobecności wyborcy niepelnosprawnego pod Wskazanym adresem doręczający umieszcza

zawjadomienie o terminie poMórnego doręczenia W skrzynce na |isty, |ub gdy nie jest to moż|iwe na drzwiach

mieszkania' Termin poMórnego doręczenia nie może byc dłuższy niż 3 dni od dnie pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

a) kopeńa zwrotna'

b) kańa lub kańy do głosowania'

c) kopeńa na kańę |ub kańy do głosowania'

d) instrukcja głosowania korespondencyjnego,

e) nakładki na kańy do glosowania sporządzone W a|fabecie Brai||e^a - jeże|i wyborca zażądał ich

pz esłanIa.

D ośWiadczenie o osobistym itajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Po oddaniu głosu kańę |ub kańy do głosowania na|eży umieścić w kopercie oznaczonej ',Kopeńa na kańę do

głosowania'. oraz zak|eić kopertę. Zak|ejoną kopeńę na kańę do głosowania na|eiy wło'jlyć do koperty zwrotnej

zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

4. Glosowanie w |oka|u dostosowanym do pokzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym pzez siebie |okalu Wyborczym dostosowanym do

potŻeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy Wiśniew' W tym ce|u powinien on ztożyć Wniosek o dopisanie do



spisu wyborców w obwodzie właściwym d|a tego |okalu wyborczego. Wniosek sktada się w Uzędzie Gminy najpóźniei

w 14 dniu pŻed dniem wyboróW tj. do dnia 26 wŻeśnia 2011 r. Jednocześnie Wyborca taki zostanie skreś|ony ze spisu

Wyborców w obwodzie w|aściwym dla mieisca stalego zamieszkania.

|nformacja o |oka|ach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potŻeb osób niepełnosprawnych

podawana jest do pub|icznej wiadomości przez w6!ta Gminy Wiśniew w obwieszczeniu o numerach i granicach

obwodóW głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji Wyborczych najpóŹniej w 30 dniu pfed dniem wyborów tj.

do dnia 9 września 201.| r.

5. Głosowanie w |oka|u wyborczym przy użyciu nak|adek na karty do głosowania

sporządzonych w alfabecie Brai||e,a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w |oka|u wyborczym przy użyciu nakładek na karty do glosowania

sporz ądzonych w a|fabecie Brai||e,a'

zamiar glosowania p|zy użycirl takich nakładek powinien być zgłoszony WÓitowi Gminy najpÓżniei w 14 dniu

pŻed dniem WyboróW tj. do 26 w|ześnia 2011 r'

zgłoszenie może byÓ dokonane ustnie, pisemnie, te|efaksem |ub w formie e|ektronicznej. W zgloszeniu na|eł

wskazaó obwód gtosowania właściwy d|a miejsca zamieszkania Wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wybo|c.za wąz zkańami do głosowania wyda wyborcy niepelnosprawnemu,

na jego prośbę, nakładki na kańy. Po oddaniu głosu Wyborca jest obowiązany zwrÓció nakładki na karty obwodowej

komis.ii wyborczej.

Wiśniew. 26 sierpnia 2011 r.
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osobą.kóra wyrazrła zgodę na przyjęcie pełl
siostrą lub osobą pomstającą w stosunku ptzysposobŁniar qń*i hó krrr'ateli:



wstępnym.jest ojciec' ma*a' dzjadek, babcia ltd,
zstępnymjest syn. córka' wnuk' wnuczka itd'


