INFORMACJA
WÓJTA GMINY BUDZYŃ
z dnia 27 marca 2015 r.
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550,
Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529.
z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o
zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 lutego 2015 r., poz. 188) Wójt Gminy Budzyń podaje do
wiadomości wyborców informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

L.P.

DATA WYKONANIA
CZYNNOŚCI
WYBORCZYCH

1.

do
10 maja 2015 r.

2.

do
25 kwietnia 2015 r.

UPRAWNIENIA WYBORCY
NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru
wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania
szczegółowych
informacji na temat organizacji
wyborów i obowiązujących zasad itp. Informacje są
przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu
przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz
adresu stałego zamieszkania

Prawo do głosowania korespondencyjnego
Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej i każdorazowo
musi zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
w Gminie Budzyń, oznaczenie wyborów, których
dotyczy zgłoszenie (Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej),a także wskazanie adresu stałego zamieszkania,
na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

PODSTAWA
PRAWNA
SPOSÓB REALIZACJI
ustawa z dnia
5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21,
poz. 112 ze zm.)
Art. 37a – 37c
Informację przekazuje upoważniony
przez Wójta Gminy Budzyń pracownik
Urzędu Gminy Budzyń w godzinach
pracy urzędu:
1. telefonicznie: 67 28 43 201
lub 67 28 43 313
2. w
drukowanych
materiałach
informacyjnych
przesłanych
na
wskazany adres korespondencyjny, w
formie elektronicznej na wskazany we
wniosku adres email
Art. 53a – 53l
Wniosek składa się do Wójta Gminy
Budzyń:
1. ustnie:
przed pełnomocnikiem
wyborczym, pok. 13, I piętro, Urząd
Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6;
2. pisemnie: w sekretariacie urzędu,
pok. 12, I piętro, ul. Lipowa 6;
3. telefonicznie: 67 28 43 201 lub 67
28 43 313
4. telefaksem: 67 28 43 370
5. w formie elektronicznej na adres
email: urzad@budzyn.pl
Wnioski do pobrania: bip.budzyn.pl
lub w pok. 10, I piętro, Urząd Gminy Budzyń

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Budzyń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r. wyznaczona została Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Budzyniu mająca siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu, ul. Władysława
Łokietka 31.
art. 54 – 61
Wniosek składa się pisemnie do Wójta
Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
Gminy Budzyń w sekretariacie Urzędu
3.
do
umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności
w
Gminy Budzyń, pok. 12, I piętro, ul.
1 maja 2015 r.
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
Lipowa 6
Wnioski do pobrania: bip.budzyn.pl
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
lub
w pok. 10, I piętro, Urząd Gminy Budzyń
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, ze zmianami) w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na
podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej
egzystencji, ustalone na podstawie art. 13, ust. 5 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz.
1440 ze zmianami);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na
podstawie art. 13, ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na
podstawie art. 12, ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny. oraz wyborcy, którzy najpóźniej w
dniu głosowania ukończą 75 lat, wpisani do rejestru
wyborców Gminy Budzyń, mają prawo głosowania za
pośrednictwem pełnomocnika.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (imiona),
imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL
oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i osoby,
której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy
pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może
być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej
gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo przez
8 maja 2015 r.
złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów
stosownego oświadczenia Wójtowi gmin Budzyń lub
doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej
komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie
zagłosował wcześniej jego pełnomocnik, a także głosując
osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego
pełnomocnik
(głosowanie
osobiste
unieważnia
pełnomocnictwo).
Wyborca,
który
udzielił
pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu
wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu
pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę
powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
art. 28 § 1 pkt 1
Wniosek składa się pisemnie do
Dopisanie do spisu wyborców w lokalu dostosowanym
Urzędu Gminy Budzyń w sekretariacie,
4.
do
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym
pok. 12, I piętro, ul. Lipowa 6
5 maja 2015 r.
przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do
Wnioski do pobrania: bip.budzyn.pl
potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w
lub
w pok. 10, I piętro, Urząd Gminy Budzyń
której stale zamieszkuje. W tym celu wyborca powinien
złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w
wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie
gminy.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Budzyniu ma siedzibę w lokalu wyborczym dostosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu, ul. Władysława Łokietka 31.
art. 40a § 1
Wniosek
zgłasza
się
ustnie
5.
10 maja 2015 r.
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu
Obwodowej Komisji Wyborczej w
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w
dniu głosowania
alfabecie Braille’a
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy
użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w
alfabecie Braille’a, w lokalu wyborczym. W dniu
wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do
głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego
prośbę, nakładkę na te kartę. Po oddaniu głosu wyborca
obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki
na karty.
art. 53
Osoba wskazana przez wyborcę
Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie
niepełnosprawnego
6.
10 maja 2015 r.
głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba,
w tym także niepełnoletnia, z wyłączeniem członków
komisji wyborczych i mężów zaufania. Pomoc ta może
mieć tylko techniczny charakter.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

