INFORMACJA
O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018R.
Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( tekst jednolity ;
Dz.U.2018.754 z póżn, zm. ) umożliwiają głosowanie korespondencyjne przez wyborców.
Kto może głosować korespondencyjnie?
Możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w tym także orzeczenie organu rentowego o:
1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2. całkowitej niezdolności do pracy,
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
Możesz także głosować korespondencyjnie, jeżeli jesteś osobą о stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Nie możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli przebywasz w;
- zakładzie leczniczym,
- domu pomocy społecznej,
- zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz ich oddziałach zewnętrznych,
- oraz gdy głosujesz przez pełnomocnika.
Co mam zrobić, jeżeli chcę głosować korespondencyjnie?
Musisz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego właściwemu komisarzowi
wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 6 października 2018 r.
Możesz dokonać takiego zgłoszenia ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie
musi zawierać:
1. nazwisko,
2. imię (imiona),
3. imię ojca,
4. datę urodzenia,
5. numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego
obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
6. oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
7. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
8. kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
9. żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille’a, jeżeli jej sobie życzysz,
10.
adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Zasady głosowania korespondencyjnego;
1.
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie
ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej,
wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych na
terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.
2.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje

od urzędnika wyborczego nie później niż 7 dni przed dniem wyborów pakiet wyborczy.
3.
W skład pakietu wyborczego wchodzi: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania,
koperta na kartę lub karty do głosownia, zwana dalej „kopertą na kartę do głosowania”, instrukcja
głosowania korespondencyjnego, nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania
sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania, oświadczenie o osobistym
i tajnym oddaniu głosu na karacie do głosowania.
4.
Na karcie/kartach do głosowania wyborca niepełnosprawny oddaje głos, w sposób określony
w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania oraz informacji o sposobie
głosowania.
5.
Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do
koperty na kartę do głosowania którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej
łącznie z podpisanym oświadczeniem.
6.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej
na adres obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
7. Przekaż całość za pokwitowaniem pracownikowi Poczty Polskiej. Zgłosi się on po odbiór przesyłki
najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesyłka ta jest zwolniona z opłat
pocztowych.
Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do momentu
zakończenia głosowania.
Możesz też osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej do głosowania
korespondencyjnego obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi
wyborczemu za pośrednictwem urzędnika wyborczego, najpóźniej
do dnia 6
października 2018 r.
Wszelkich informacji dotyczących zasad głosowania korespondencyjnego można uzyskać
pod numerem telefonu 691 870 465. Osoba udzielająca informacji – urzędnik wyborczy Żaneta
Olejniczak.

