
INFORMACJE
DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w sprawie wyborów 2011
do Sejmu i Senatu

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, 
na terenie Gminy Gniewoszów wyznaczony został lokal nr 1 z siedzibą 
w Zespole Szkolono- Przedszkolnym w Gniewoszowie dostosowany do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do 
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na 

obszarze gminy do dnia 25 września 2011 r. 

Informacje dot. głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania 
korespondencyjnego 

Spis wyborców 

W dniach od 19 września do 3 października br. w Urzędzie Gminy Gniewoszów będzie możliwość 
wglądu  do  spisu  wyborców  Gminy  Gniewoszów.  Spis  wyborców  udostępniony  będzie 
zainteresowanym osobom w Urzędzie Gminy w pok. Nr 2, w godzinach pracy urzędu.

Wyborcy, którzy chcą się dopisać do spisu wyborców mogą to zrobić do dnia 4 października br.

Głosowanie przez pełnomocnika
Do 29 września należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej 
gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do 
głosowania . Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: 
pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla 
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania 
zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w wyborach.
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie osobie upoważnionej przez Wójta Gminy 
Gniewoszów najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 7 października br.) stosownego 
oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu 
głosowania. 



Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16,  pok. Nr 2 
lub telefonicznie pod nr. tel. 48 621 50 03 godzinach pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30
Wtorek 7.00-15.00

 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 

Głosowanie korespondencyjne 
Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy (rozdział 7a) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 19 września br. w tut. urzędzie. Zgłoszenie może być 
dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać 
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy 
niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, 
oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, 
na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia 
właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

GŁOSOWANIE PRZY POMOCY NAKŁADEK DOTYCZĄCE OSÓB NIEWIDOMYCH

Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem 
wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Do 26 września wyborca zobowiązany jest poinformować, w którym obwodzie będzie głosował.

Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony 
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na 
podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, 
zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Stosowny wniosek należy złożyć w tut. urzędzie, pok. nr 2 do dnia 7 października br. 


