INFORMACJA
WÓJTA GMINY BUDZYŃ
z dnia 12 września 2018 r.
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami) w związku z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) Wójt
Gminy Budzyń podaje do wiadomości wyborców informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
L.P.

DATA WYKONANIA
CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

1.

do
21 października 2018 r.

2.

do
8 października 2018 r.

(Termin zgłoszenia
zamiaru glosowania
korespondencyjnego
w ponownym
głosowaniu
(tzw. II tura), w
przypadku nie
zgłoszenia zamiaru
przed pierwszym
głosowaniem, upływa
25-10-2018 r.)

UPRAWNIENIA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO

SPOSÓB REALIZACJI

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo
do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca
zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego
stałego zamieszkania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych
kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek,
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.
We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres
stałego zamieszkania.
Prawo do głosowania korespondencyjnego
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), 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. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);
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. zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i musi zawierać: nazwisko; imię (imiona); imię ojca; datę urodzenia; numer
ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w
Gminie Budzyń; oznaczenie wyborów; żądanie załączenia nakładki w alfabecie
Braille'a, o ile wyborca sobie zażyczy; a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano
ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie
Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy głosujący przez pełnomocnika
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił
zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go
zgłosić po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 25 października br.

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

Zamiar głosowania
korespondencyjnego zgłasza się
Komisarzowi Wyborczemu w Pile II
Delegatura
Krajowego Biura Wyborczego
w Pile
al. Niepodległości 33/35, 64–920 Piła
Budynek Starostwa Powiatowego
w Pile
pokój 34, parter
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach
pracy Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Pile

Wniosek składa się pisemnie do Wójta
Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części informacji dotyczącej głoso- Gminy Budzyń w Urzędu Gminy Bu3.
do
12 października 2018 r. wania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania dzyń, pok. 018, parter, ul. Przemysłoukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Gło- wa 16A
Wnioski do pobrania: bip.budzyn.pl
sować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
(Termin złożenia
lub
w pok. 018, parter, Urząd Gminy Budzyń
Pełnomocnikiem może być: osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gmiwniosku
nie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
o sporządzenie aktu
Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład komisji obwodowej
pełnomocnictwa w
ponownym głosowaniu właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mąż zaufania; obserwator społeczny; osoba kandydująca w wyborach. Pełno(tzw. II tura), w
przypadku nie złożenia mocnictwo można przyjąć: tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co
najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny
wniosku przed
(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w
pierwszym
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
głosowaniem, upływa
Wniosek składa się na druku, który określa załącznik do rozporządzenia Ministra
26-10-2018 r.)
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.
1724).
Do wniosku należy dołączyć:
 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.
19 października 2018 r. Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo przez złożenie najpóźniej na 2 dni
przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy 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)
Dopisanie do spisu wyborców w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepeł- Wniosek składa się pisemnie do Urzędu Gminy Budzyń w pok. 018, parter,
4.
do
nosprawnych
16 października 2018 r. Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwo- ul. Przemysłowa 16A
dzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w
wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do Wnioski do pobrania: bip.budzyn.pl
potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopi- lub w pok. 018, parter, Urząd Gminy Budzyń
sanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu
(Termin złożenia
wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
wniosku
Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Budzyń najpóźniej w 5. dniu przed dniem
w ponownym
wyborów. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wygłosowaniu (tzw. II
borach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
tura), w przypadku nie W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył
złożenia wniosku przed wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głopierwszym
sowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszgłosowaniem, upływa
kania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić
30-10-2018 r.)
taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym
głosowaniem.
Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w
obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Lokale wyborczym dostosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych:
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Budzyniu z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, os. Wierzbowe 7.
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Budzyniu z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu, ul. Władysława Łokietka 31.
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wyszynach z siedzibą w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wyszynach, Wyszyny 23.
5.
21 października 2018 r. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania Wniosek zgłasza się ustnie Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosporządzonych w alfabecie Braille’a
(Termin w ponownym Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do sowania
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w lokalu wyborczym. W dniu wybogłosowaniu (tzw. II
rów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy nietura), 04-11-2018 r.)
pełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na te kartę. Po oddaniu głosu wyborca
obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.
Osoba wskazana przez wyborcę nieKorzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
6.
21 października 2018 r. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lo- pełnosprawnego
kalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko
(Termin w ponownym techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na
głosowaniu (tzw. II
życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osotura), 04-11-2018 r.)
ba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania,
ani obserwator społeczny.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do
przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i
listach kandydatów.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

