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I.
Wyborcy w obwodach głosowaniautworzonych w kraju otaz za granicąi na polskich
statkachmorskich w okresie między dniem pierwszegogłosowaniaa dniem ponownegogłosowania
mogą być dopisani do spisu wyborcÓw na własnywniosek.
oznaczato, Żemogągłosowaćw miejscu pobytu czasowego, po dopisaniudo spisu na wniosek
wyborcy mogą:
1. przebywającyczasowo poza miejscem zameldowania na poby stały, w tym wyborcy
zameldowani na pobyt czasowy
2. przebywając czasowo poza miejscem wpisania do rejestru orazwyborcy nigdzie
niezamieszkali
3. Żołnierzei funkcjonariuszeodbywający słuzbępozamiejscem stałegozamieszkania.
Wniosek składasię w urzędziegminy, na obszarzektÓrej czasowo przebywa wyborca,najpoźniej
w 10 dniu przed dniem wyborÓw, tj. do dnia 24 czerwca 2010r.
n.
Wyborcy niepełnosprawni mogą być dopisani,na swÓj własnywniosek, do spisu
wyborcow w wybranymprzez siebie obwodzie głosowania( dostosowanymdo potrzebosÓb
niepełnosprawnych) najpÓźniejw 5 dniu przeddniem wyborÓw tj. do dnia 29.06.20I0n
III.
Każ'dywyborca , ktÓry zmieni przed dniem wyborÓw miejsce pobyu moŻe otrzymaćz
urzędugminy zaświadczenieo prawie do głosowania,ktÓre uprawnia do oddaniagłosuw
dowolnym obwodzie w kraju |ub za granicą.
Zaświadczenie
takiejest wydawanejednorazowo imoinaie pobraćdo 02 lipca 2010do godz.15.00
w Urzędzie Gminy w Ze|azkowie, pok. Nr 14 I piętro.
ZaśwtadczęniemoŻnaodebraćosobiścielub przezupowaznionąpisemnie osobę pod warunkiem
podania w upowaznieniu numeru PESEL wyborcy.
IV.
Wyborca posiadaj ący orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
albo orzeczenieorganu rentowego bez względu na datęj.go wydania jak
rÓwniez wyborca, ktÓry najpoźniejw dniu głosowaniakoriczy 75 |at, moŻeudzielić
pełnomocnictwado głosowaniaw jego imieniu w wyborach, zwanego
,,pełnomocnictwemdo
głosowania.
PełnomocnikiemmoŻebyć tylko osobawpisana do rejestruwyborcÓw tej samejgminie, co
udzielający pełnomocnictwado głosowania,lub posia dającazaświad","ni"o piŃi. ao
głosowania.
Pełnomocnictwodo głosowaniamoinaprzyjąć tylko od jednej osoby.
Pełnomocnictwado głosowaniaudziela się przed wÓjtem ( burmistrzem,prezydentemmiasta
)
lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upowaznionym przez wojta ( burmistrza,
prezydentamiasta ) do sporządzaniaaktÓw pełnomocnictwado głosowania.
Akt pełnomocnictwado głosowaniasporządzasię na wniosek wyborcy, wniesiony do wÓjta
(burmistrza,prezydentamiasta ) gminy, w ktÓrej wyborca jest wpisany do rejestruwybo'.o*,
najpoźniejw 10 dniu przed dniem wyborÓw tj. do dnia 24.06.2010r.
Do wniosku załącza się :
l.kopię akfualneBo otzeczeniawłaściwego
organu orzekającegoo stopniu niepełnosprawności

2.pi semną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem
3.kopie zaświadczęniao prawie do głosowania
Wyborca ma prawo do cofrrięcia udzielonego pehromocnictwa do głosowania_ przez złoŻenie
stosownego oświadczęnianajpÓźniejna 2 dniptzed drriem wyborÓw lub doręczenie takiego
oświadczenia właściwejobwodowej komisj i wyborczej w dniu głosowania.
Wszelkie informacje udzielane w Urzędzie Gminy Że|azk6w - Ewidencja Ludności
I piętro' pok j l.4 tel. 62 769.10-41,62 75 218 54

