INFORMACJA
Wójta Gminy Opatówek o uprawnieniach osób niepe nosprawnych
uprawnionych do udzia u w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz&dzonych
na dzie' 25 pa*dziernika 2015r.
Uzyskiwanie informacji o wyborach.
Wyborca niepe nosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o w a ciwym dla
siebie obwodzie g osowania, lokalach
obwodowych komisji wyborczych
znajduj cych si najbli ej miejsca zamieszkania wyborcy, w szczególno ci o lokalach
przystosowanych dla potrzeb osób niepe nosprawnych, warunkach dopisania
wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie g osowania, terminie wyborów,
godzinach g osowania, komitetach wyborczych bior cych udzia w wyborach,
zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, warunkach i formach
g osowania.
Informacje te podawane s do publicznej wiadomo ci poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyj ty w gminie
tj. urz dowe i so eckie tablice og osze%. Informacje te s tak e przekazywane przez
wójta wyborcy niepe nosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub
w drukowanych materia ach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.
We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imi (imiona) oraz adres
sta ego zamieszkania.
G osowanie przez pe nomocnika.
Prawo do g osowania za po rednictwem pe nomocnika maj wyborcy którzy:
1. najpó*niej w dniu g osowania uko%cz 75 lat,
2. posiadaj cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe nosprawno ci,
3. posiadaj cy orzeczenie organu rentowego o ca kowitej niezdolno ci do pracy
albo o ca kowitej niezdolno ci do pracy i samodzielnej egzystencji,
4. orzeczenie o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów,
5. osoby o sta ej albo d ugotrwa ej niezdolno ci do pracy w gospodarstwie
rolnym, którym przys uguje zasi ek piel gnacyjny.
Nie maj prawa do g osowania przez pe nomocnika wyborcy przebywaj cy w:
- zak adach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy spo ecznej,
- zak adach karnych i aresztach ledczych oraz ich oddzia ach zewn trznych,
- domach studenckich i ich zespo ach,
- wyborcy g osuj cy korespondencyjnie.
Pe nomocnikiem mo0e by1 osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej
gminie, co udzielaj cy pe nomocnictwa do g osowania lub posiadaj ca
za wiadczenie o prawie do g osowania.

Pe nomocnikiem nie mo0e by1 osoba wchodz ca w sk ad komisji obwodowej
w a ciwej dla obwodu g osowania osoby udzielaj cej pe nomocnictwa do g osowania,
a tak e m zaufania oraz kandydat na pos a i kandydat na senatora.
Pe nomocnictwo mo na przyj 2 tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, je eli
co najmniej jedn z nich jest wst pny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zst pny
(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma onek, brat, siostra lub osoba pozostaj ca
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe nomocnika.
Pe nomocnictwa udziela si2 prze Wójtem Gminy Opatówek lub przed
pracownikiem Urz du Gminy Opatówek upowa nionym przez wójta do sporz dzania
aktów pe nomocnictwa do g osowania. W celu sporz dzenia aktu pe nomocnictwa
wyborca sk ada wniosek najpó*niej do dnia 16 pa*dziernika 2015 r. w Urz2dzie
Gminy Opatówek, Biuro Ewidencji Ludno8ci, pok. nr 8.
Do wniosku nale y do czy2:
-

pisemn
zgod
osoby maj cej by2 pe nomocnikiem na przyj cie
pe nomocnictwa
kopi aktualnego orzeczenia w a ciwego organu orzekaj cego o ustaleniu
stopnia niepe nosprawno ci, je0eli wyborca udzielaj&cy pe nomocnictwa w
dniu g osowania nie b2dzie mia uko'czonych 75 lat;
kopi za wiadczenia o prawie do g osowania wydanego osobie maj cej by2
pe nomocnikiem, je0eli osoba ta nie jest uj2ta w rejestrze wyborców w tej
samej gminie co udzielaj&cy pe nomocnictwa.

Akt pe nomocnictwa jest sporz dzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym
miejscu na obszarze gminy, je eli wyborca zwróci si o to we wniosku o jego
sporz dzenie.
Wyborca ma prawo cofni2cia udzielonego pe nomocnictwa. Cofni cie
pe nomocnictwa nast puje przez z o enie stosownego o wiadczenia Wójtowi Gminy
Opatówek do dnia 23 pa*dziernika 2015 r., lub przez dor czenie takiego
o wiadczenia w a ciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g osowania.
Wyborca, którzy udzieli pe nomocnictwa mo e g osowa2 osobi cie w lokalu
wyborczym, je eli wcze niej nie odda g osu pe nomocnik. G osowanie osobiste
przez wyborc powoduje wyga ni cie pe nomocnictwa.
G osowanie w wybranym obwodzie g osowania, w
przystosowanym do potrzeb wyborców niepe nosprawnych.

tym

obwodzie

W tym celu nale y z o y2 pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w
obwodzie w a ciwym dla tego lokalu wyborczego najpó*niej do dnia 20 pa*dziernika
2015 r.

G osowanie na podstawie za8wiadczenia o prawie do g osowania.
Wyborca zamierzaj cy g osowa2 w obwodzie g osowania poza miejscem sta ego
zamieszkania mo e otrzyma2 za wiadczenie o prawie do g osowania.
Z za wiadczeniem takim mo na g osowa2 w dowolnym obwodzie g osowania
w kraju, za granic lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie za8wiadczenia o prawie do g osowania sk ada si2
w urz dzie gminy, w której wyborca jest uj ty w spisie wyborców, najpó*niej do dnia
23 pa*dziernika 2015 r. Mo0e on zosta1 z o0ony pisemnie, telefaksem lub
w formie elektronicznej.
Do odbioru za wiadczenia wyborca mo e upowa ni2 inn osob . Wówczas wyborca
sporz dza wniosek o wydanie za wiadczenia i upowa nienia , w którym wskazuje
swoje imi (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upowa nionej do
odebrania za wiadczenia.
Wyborca, któremu wydano za8wiadczenie o prawie do g osowania zostanie
z urz2du skre8lony ze spisu wyborców, w którym dotychczas by uj2ty.
Nale0y zwróci1 szczególn& uwag2, aby nie utraci1 za8wiadczenia o prawie
do g osowania. W przypadku jego utraty, niezale nie od przyczyny, nie b dzie
mo liwe otrzymanie kolejnego za wiadczenia, ani wzi cia udzia u w g osowaniu
w obwodzie w a ciwym dla miejsca sta ego zamieszkania.

