Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa

o uprawnieniach wyborc6w niepelnosprawnych w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, zarzqdzonych na dziefi 10 maja 2015 roku.

do treSci art. 3la ustawy z dnia 5 stycznia 20ll r. Kodeks wyborczy
z 2011 r. Nr 2I, poz. Il2 z p62n. zm.) w zwiqzku z wyborami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarzqdzonymi na dzieh 10 maja 2015 roku, informujg
o uprawnieniach wyborc6w niepelnosprawnych, przewidzianych w przepisach wyZej
Stosownie

(Dz. U.

cytowanej ustawy.

Wyborcy niepelnosprawni btorq udzial w wyborach Prezydenta Rzeczvpospolitej Polskiej
na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakhe przyslugujq im ponizsze
uprawnienia.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepelnosprawny wpisany do rejestru wyborc6w w mieScie Sochaczewie
ma prawo do uzyskiwania informacji o :
1) terminie wybor6w oraz godzinach glosowania;
2) wlaSciwym dla siebie obwodzie glosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajduj4cych sig najblizej miejsca
zamieszkania wyborcy niepelnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych
do potrzeb os6b niepelnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborc6w w wybranym obwodzie
glosowania,
5) komitetach wyborczych bior4cych udzial w wyborach oraz zarejestrowanych
kandydatach na Prezydent a Rzeczypospolitej Polskiej,
6) warunkach oraz formach gtosowania.
Informacje te s4 przekazywane wyborcy niepetnosprawnemu, na jego wniosek, przez
Burmistrza Miasta Sochaczewa lub upowaznionego pracownika telefonicznie
lub w drukowanych materialach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.
We wniosku, o kt6rym mowa, wyborca podaje nazwisko, imig (imiona) oraz adres
stalego zamieszkania.
Informacje, o kt6rych mowa wyZej, s4 takLe dostgpne w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Sochaczewa.

II.

Glosow anie przez pelnomocnika

Glosowai przez pelnomocnika mog4 wyborcy kL6rzy najp62niej w dniu glosowania ukofrcz4

75 lat lub posiadaj4cy orzeczenie o znacznry lub umiarkowanyrn stopniu
niepelnosprawnoSci, w tym takle wyborcy posiadaj4cy orzeczenie organu rentowego o:
1) calkowitej niezdolnoSci do pracy;
2) niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaltczeniu do I grupy inwalid6w;
4) orzeczenie o zahczeniu do II grupy inwalid6w;

a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnoSci do pracy w gospodarstwie rolnym,
kt6ryrn przysluguj e zasilek pielggnacyjny.
Nie maj4 prawa do glosowaniaprzez pelnomocnika wyborcy przebywaj4cy w:
- zaldadach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy spolecznej,
- zal<ladach kamych i areszlach Sledczych oraz ich oddzialach zewngtrznych, aIakae wyborcy
glo suj 4cy korespondencyjnie.
Pelnomocnikiem mole byi osoba wpisana do rejestru wyborc6w w tej samej gminie,
co udzielaj4cy pelnomocnictwa do glosowania lub posiadaj4ca zafwiadazenLe o prawie
do glosowania.
Pelnomocnikiem nie moze byi osoba wchodz4ca w sktrad komisji obwodowej wlaSciwej
dla obwodu glosowania osoby :udzielajEcej pelnomocnictwa do glosowanra, atakae mgzowie
zaufanr a, j ak 16 wni e 2 kandy daci na P r ezy denta Rzecz.yp o sp o I itej P o I ski ej .
Pelnomocnictwo moLna przyjqd tylko od jednej osoby lub od dw6ch os6b, jeZeli co najmniej
jedn4 znichjest wstgpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstgpny (syn, c6rka, wnuk,
wnuczka, itd.), maLZonek, brat, siostra lub osoba pozostaj4ca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku do pelnomocnika.
W celu sporz1dzenia aktu pelnomocnictwa wyborca sklada wniosek do BurmistrzaMiasta
Sochaczewa. Wniosek nale?y zloLyc najp62niej do 6 dnia przed dniem wybor6w, tj. do dnia
4 maia 2015 r. Wniosek moLe byc zlohony pocztq,lub przez dowolnq osobg w lJrzgdzie
Miasta Sochaczewa. Wniosek musi byi podpisany przez wnoszqcego o sporz4dzenie aktu
pelnomocnictwa lub przez osobg maj4c4byi pelnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskuj4cy
nie moze lub nie umie podpisai wniosku.
Wz6r wniosku moLna otrzymad w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie, pok. nr 8 lub rtr 219
oraz w Biurze Obslugi Klienta lub pobrad ze strony intemetowej www.bip.sochaczew.pl
,,Wybory Prezydenta RP 2015 r."
Do wniosku nale?y doLqczy(,:
- pisemn4 zgodg osoby majqcej by6 pelnomocnikiem naprzyjgcie pelnomocnictwa,
Wz6r formularza zgody mo2na otrzymad w rJrzgdzie Miejskim w Sochaczewie, pok. nr 8
lub ff 2I9 oraz w Bturze Obstrugi Klienta lub pobra6 ze strony intemetowej
www, b ip. s o c h ac zew. p l-,,Wybory P rezydenta RP 20 I 5 r. "
- kopig aktualnego orzeczema wlaSciwego organu orzekaj4cego o ustaleniu stopnia
niepelnosprawnoSci, jezeli wyborca udzielaj4cy pelnomocnictwa w dniu gtrosowania
nie bgdzie mial ukoriczonych T 5 lat,
- kopig zaswiadczenia o prawie do glosowania wydanego osobie maj4cej
by6 pelnomocnikiem, jeZeli osoba ta nie jest ujgta w rejestrze wyborc6w w tej samej gminie
co udzielaj4cy pelnomocnictwa do glosowania.
Akt pelnomocnictwa jest sporz4dzany w miejscu zamreszkania wyborcy lub w innym miejscu
na obszarze gminy, jezeli wyborca zwroci siq o to we wniosku o jego sporzqdzenie przed
Burmistrzem Miasta Sochaczewa lub przed innym pracownikiem Urzgdu Miasta Sochaczewa
upowaznionpptzez Burmistrza Miasta Sochaczewa do sporz4dzania akt6w pelnomocnictwa
do glosowania.
Wyborca ma prawo cofn4i pelnomocnictwo:
1) gtrosuj4c osobiScie, jeSli nie zaglosowal przed nim jego pelnomocnik (glosowanie osobiste
uniew aLnia

p

elnomo cni ctwo)

;

2) sldadajqc stosowne oSwiadczenie:
- Burmistrzowi Miasta Sochaczewanajp62niej do dnia 8 maja 2015 r.
- wla6ciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu glosowania, jeSli nie zagtosowal wczeSniej
j ego p elnomo cnik (glosowanie osobiste uniewaznia pelnomocnictwo).

Glosowania przez pelnomocnika nie przeprowadza sig
w zal<Nadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej.

w :

obwodach utworzonych

III.

Glosowanie w lokalu wyborczym przy tLyciu nakladki na kartg do glosowania
sporzqdzonej w alfabecie Braillera

Wyborca niepelnosprawny moze takze glosowat przy u?yciu nakladki na kartg do glosowania
sporzqdzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.
W dniu wybor6w obwodowa komisja wyborcza wraz z kart4 do glosowania wyda wyborcy
niepelnosprawnemu, na jego proSbg, nakladkg na tg kartg. Po oddaniu glosu wyborca
obowiEzany jest zwr6ci6 komisji obwodowej nakladki nakarty.

IV. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie glosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepelnosprawnemu, na jego proSbg, mohe pomaga6 w glosowaniu w lokalu
wyborczym inna osoba, tym takhe niepelnoletnia. Pomoc ta mole mie6 tylko techniczny
charakter; nie mohe ona polegai na sugerowaniu wyborcy sposobu glosowania
lub na glosowaniu w zastgpstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na 2yczeme wyborcy
niepelnosprawnego w pomieszczeniu za zaslonq przebywaNa osoba udzielaj4ca pomocy,
Osob4 t4 nie molebyt czlonek komisji antm4? zaufania.
Natomiast komisja jest obowiqzana, na proSbg wyborcy niepelnosprawnego, do przekazania
ustnie treSci obwieszczen wyborczych w zal<resie informacji o komitetach wyborczych
bior4cych udzial w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach Prczydenta
Rzeczlpo spolitej

P

olskiej

.

V. Glosowanie wyborcy niepelnosprawnego w wybranymprzez siebie lokalu obwodowej
komisji wyborczej dostosowanym dla potrzeb niepelnosprawnych
Wyborca niepelnosprawny mole skorzystai z uprawnieri przysluguj4cych kaZdemu wyborcy,
kt6re ulatwiajq wzigcie udzialv w glosowaniu, takich jak glosowanie korespondencyjne,
glosowanie w wybranym obwodzie glosowania, w tyl obwodzie przystosowanym do potrzeb
wyborc6w niepelnosprawnych, glosowanie na podstawie zalwndczenia o prawie
do glosowania.

Wyborca niepelnosprawny mohe przeloLyd wniosek o dopisanie do spisu wyborc6w
w wybranym przez siebie obwodzie glosowania na obszarze gminy wlaSciwej ze wzglgdu
na miejsce jego stalego zamieszkania, albo gminy w kt6rej czasowo przebywa lub jest mgdzie
ntezamieszkaly, a pr zebyw a na ob szar ze gminy.
Wniosek sklada sig w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewienajp62niej w dniu 5 maja 2015 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborc6w na wlasny wniosek zostanie z urzgdu skreSlony
ze spisu w miejscu statrego zamreszkanta.

Ponadto wyborca, kt6ry zamierza zmieni(, miejsce pobytu przed dniem wyborow mohe
otrztrmac zaiwiadczenie o prawie do glosowania.
Z zaiwradczeniem takim molna glosowai w dowolnym obwodzie glosowania w kraju,
za granicq,lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie za|wiadczenia o prawie do glosowania sklada sig w urzgdzie gminy,
w kt6rej wyborca jest ujgty w spisie wyborc6w, najp62niej w 2 dniu przed dniem wybor6w,,
tj. do dnia 8 maja 2015 r.
Wniosek moZe on zostai zlo2ony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Wyborca, kt6remu wydano zalwiadczenie o prawie do glosowania zostanie z urzgdu
skre6lony ze spisu w miejscu statrego zamieszkania.

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostgpna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie w obwieszczeniu Burmistrza
Miasta Sochaczewa o numerach i graniach obwod6w glosowania.
Informacja o komitetach bior4cych udziaN w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach
na Prezydenta RP dostgpna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UrzEdu Miejskiego
w Sochaczewie w terminie do dnia 20 kwietnia2015 r,

Informacje na temat wybor6w moilna uzyskad w IJrzgdzie Miejskim w Sochaczewie,
ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pok6j nr 222 - I pigtro oraz pok6 j nr 47 - II pigtro
lub pod numerem telefonu: (46) 862 22-35,

MTASTA

