W zwi zku z wyborami do jednostek samorz du
terytorialnego, zarz dzonymi na dzie 16 listopada 2014 r.
Wójt Gminy Opatówek informuje:
Osoby, którym przys uguje prawo wybierania, wpisuje si% do spisu wyborców.
Wyborca mo e by wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Spis wyborców s u y do przeprowadzenia g osowania w wyborach, które zosta y
zarz!dzone. Spis wyborców sporz!dza si" w urz"dzie gminy na podstawie sta ego
rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udost"pniany do wgl!du w urz"dzie
gminy, w której spis wyborców zosta sporz!dzony. Mi"dzy 21 a 8 dniem przed
dniem wyborów. tj. pomi%dzy 26 pa'dziernika 2014 r. a 10 listopada 2014 r.,
ka dy wyborca mo e sprawdzi w urz"dzie gminy czy zosta w spisie uwzgl"dniony.
Udost%pnienie spisu wyborców nast%puje na pisemny wniosek wyborcy
z)o*ony w Urz%dzie Gminy - Ewidencja Ludno.ci pokój nr 8 (parter),
w godzinach pracy urz%du.
Udost"pnienie spisu wyborców do wgl!du, nast"puje poprzez udzielenie informacji,
e osoba wskazana we wniosku jest uj"ta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie
albo, e dane wpisane we wniosku ró ni! si" od danych osoby wpisanej do spisu
wyborców.

WNIOSEK O UDOST9PNIENIE SPISU WYBORCÓW
..........................................., dnia .........................................
(miejscowo* )

(dd/mm/rrrr)

.....................................................................

(nazwisko i imiona wnioskodawcy)

Wójt Gminy
Opatówek

......................................................................

(adres wnioskodawcy)
......................................................................

WNIOSEK O UDOST9PNIENIE SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z pó5n. zm.) prosz" o potwierdzenie, czy figuruj" w spisie wyborców.
1. Imi" (imiona)
..........................................................................................................................................................................

2. Nazwisko
.........................................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania:
a) gmina (miasto, dzielnica)
....................................................................................................................................................................

b) miejscowo*
....................................................................................................................................................................

c) ulica
....................................................................................................................................................................

d) nr domu
....................................................................................................................................................................

e) nr mieszkania
...................................................................................................................................................................

............................................................

(podpis wnioskodawcy)
Wyja*nienie:
Ka dy mo e wnie* do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamacj" w sprawie nieprawid owo*ci
sporz!dzenia spisu, a w szczególno*ci w sprawie: pomini"cia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu
osoby, która nie ma prawa wybierania, niew a*ciwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, uj"cia w
spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamacj" wnosi si" pisemnie lub ustnie do
protoko u (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

