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INFORMACJA

DLA WYBORCOW

W związku ze zb|iż'ającymisię wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi
na dzień 25 maja 2014r., wójt Gminy Że|azkówinformuje:
osoby, którym przysługujeprawo wybierania,wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca
moze być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służydo przeprowadzenia
głosowaniaw wyborach,które zostałyzarządzone.Spis wyborców sporządzasię w urzędziegminy
na podstawiestałegorejestruwyborców i jest udostępnianydo wglądu na pisemny wniosek
wyborcy.
Spis wyborców będzieudostępnionydo wgląduw \)rzędzieGminy Że|azków- Biuro
r.- w
Ewidencji Ludności,I piętro pok. Nr 14 w dniach od 05.05.20|4r. do 19.05.2014
godzinachod 7.30do 15.30
Zuświadczenie o prawie do głosowanio
Wyborca,który zamierzazmienićmiejscepobyu przeddniemwyborów moŻeotrTymac
zaświadczenie
moŻnagłosowaćw dowolnym
o prawiedo głosowania. Z zaświadczeniem
w kraju,za granicąlub na polskim statkumorskim.Wniosek o wydanie
obwodziegłosowania
zaświadczenia
o prawiedo głosowaniaskładasię najpózniejw 2 dniu przeddniemwyborów' d. do
_ I piętro,pokój 14,
dnia23.05.2014r.,
w UrzędzieGminy Że|azków_ Biuro EwidencjiLudności
w godzinachpracyurzędutj.(poniedziałek-piątek
7.30-15.30).
Zaświadczenie
o prawiedo
głosowania
pisemnieosobę.
wyborcaodbieraza pokwitowaniem
osobiście
|ubprzezupoważnioną
Wyborca,któremuwydano zaświadczenie
ze spisu
o prawiedo głosowaniazostanie skreślony
wyborców w miejscustałegozamieszkania.Naleiy zwrócić uwagę, aby nie utracićzaświadczęnia
o prawiedo głosowania.
W przypadkujego utraty,nieza|ęŻnie
od przyczYnY,nie będziemożliwe
otrzytnaniekolejnegozaświadczęnia,
ani wzięcie udziałuw głosowaniuw obwodziewłaściwym
dla
miejscastałego
zamieszkania.
Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek
Wyborcaprzebywającyczasowona obszarzegminy lub wyborcanigdzie niezamieszkały
w okresieobejmującymdzień wyborów jest dopisywanydo spisu wyborców, na jego pisemny
_ I piętro,pokój 14,
wniosekwniesionydo UrzęduGminy Żę|azków_Biuro EwidencjiLudności
w godzinachpracyurzędutj.(poniedziałek-piątek
7.30-l5.30)najpóźniej
do dnia 20.05.20t4r.
Wyborca niepełnosprawny,na pisemnywniosekwniesionydo urzędugminy najpóźniejw 14
dniu przed dniem wyborów, jest dopisywanydo spisu wyborców w wybranym przęz siebie
obwodziegłosowaniaspośródobwodów głosowania,w których znajdująsię lokale, dostosowane
do potrzebwyborców niepełnosprawnych,
na obszarzegminy właściwej
ze względu na miejsce
jego stałego
zamieszkania.
Wnioski o dopisaniedo spisuwyborcyniepełnosprawni,
w wybranymprzez nich obwodzie,mogą
- I piętro,
do dnia 12.05.2014
składać
r. w UrzędzieGminy Że|azków_ Biuro EwidencjiLudności
pokój 14.w godzinachpracyurzędutj.(poniedziałek-piątek
7.30-15.30).

Akty pełnomocnictwa
może udzielić
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
pełnomocnictwa
do głosowaniaw jego imieniu w wyborach.Przepis stosujesię również do
wyborcy'który najpóźniej
w dniu głosowania
kończy75 |at.
Pełnomocnikiem
moie być tylko osoba wpisanado Ęestru wyborców w tej samejgminie, co
udzielaj4cypełnomocnictwa
do głosowanialub posiadającazaświadczenie
o prawiedo głosowania.
Do wniosku na|eŻydołączyć:
l. kopięaktualnegoorzeczeniao niepełnosprawności,
2. pisemnązgodęosobymającejbyćpełnomocnikiem,
3. kopię zaświadczenia
o prawiedo głosowania.
Akt pełrromocnictwa
do głosowaniasporządzasię na wniosekwyborcy,wniesionydo wójta gminy,
w którejwyborcajest wpisanydo rejestruwyborców,najpóŹniejw 10 dniu przeddniemwyborów.
Wnioski o sporządzenieaktu pełnomocnictwa
możnaskładaćdo dnia 15.05.2014r.w Urzędzie
Gminy ŻeIazków_ Biuro Ewidencji Ludności_ I piętro,pokój 14, w godzinachpracy urzędutj.
(poniedziałek-piątek
7.30-|5.3
0).
Wyborcyniepełnosprawni
mogąrówniezzgłosićzarniargłosowania
korespondencyjnego
do dnia
05.05.2014r.
Termin zgłaszaniazamiaru głosowaniaprzy uŻyciunakładkisporządzonejw alfabecie Braille.a
upływaw dniu l2.05.20l4r.
Szczególoweinformacje odnośniespisów wyborców, zaświadczeńo prawie do głosowania,
dopisania do spisu na wniosek, aktów pełnomocnictwai głosowaniakorespondenryjnego
możnauzyskaćw Urzędzie Gminy Żelazków- Biuro Ewidencji Ludności- I piętro,pokój 14
oraz pod numerem telefonów
62769r0 41.627521854.

