
lnformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do
Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 201'l r.

l. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosowac korespondencyjnie mogą wyborcy niepełnosprawni 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 2010 r' Nr 214, poz' 1407 zpóżn.
zm'), w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o :

_ całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie ań' 12 ust. 2 i niezdolności
do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ań' 13 ust. 5 ustawy z dnia 17
grudnia 199B r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz'
U. z2009 r Nr 214, poz. 1407 zpóżn' zm.),
_ orzeczenie o zaliczeniu do l i ll grupy inwalidów,
- o staĘ albo dfugotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania powinien być zgłoszony do dnia 19 września 201'l r.w Urzędzie
Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a' pokój nr 16 lub 33 w godzinach 7.30 -
15.30.
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej może być dokonane ustnie, pisemnie,
telefaksem bądŹ w formie elektronicznej .

Zgłcszen ie powi n no zawier ać'.
- nazwisko, imię,
_ imię ojca'
_ datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,
- oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborcÓw w Sierpcu,

- oznaczenie WyboróW, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do
Sejmu lub tylko do Senatu)
_ adres stałego zamieszkania na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

- do zgłoszenia naleŻy dołączyć kopię aktualnego ozeczenia właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca moŻe zaŻądać przesłania wraz z pakietem nakładek na kańy
do głcsowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborcÓw w obwodzie głosowania właściwym
dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania
właściwym dla obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głcsowania
korespondencyjnego.
Wyborca nie póŹniej niŻ7 dni przed dniem wyborÓw (tj' do dnia 30 września 2011 r.),

otęyma z Urzędu Miejskiego w Sierpcu pakiet wyborczy' który zostanie doręczony
do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu poiwierdzającego toŹsamość
i pisemnym pokwitowaniem odbioru.



JeŹeli wyborca nie może potwierdziĆ odbioru, doręczający sam stwierdzi datę

doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W pzypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści
zawiaóomienie o terminie powtómego doręczenia w skzynce na listy lub w drzwiach
mieszkania' Termin poMómego doręczenie nie może byc dłuŹszy niz 3 dni od dnia
pieMszego doręczenia.

Pakiet wyborczy zawiera.
_ kopeńę zwrotną'

- kańę lub kańy do $osowania,
- kopeńę na kańę lub karty do głosowania,

- oświadczenie o osobistym itajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

- instrukcję głosowania korespondencyjnego'

- nakładki na kaĄ do $osowania spoządzone w alfabecie Braille'a (eżeli wyborca
zaŻąddł ich przesłania).

UWAGA:
Głosow# korespondencyjnie (na zasadach przewidzianych dla wyborców
niepełnospnwnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni
w śpisacń wyborców w obwodach utwozonych w zakhdach opieki zdrowotnei'
a także wyborcy któny uabielili petnomocnictwa do głosowania.

sPosoB GŁosowANlA KoREsPoN DENCYJN EGo

Na kafcie do głosownia wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji
znajdującej się w dolnej części kańy do głosowania. Naleł pamiętaĆ, Źe znakiem

'x'' śąówie tinió przecina]ące się w obrębie kratki pŻeznaczonej na oddanie głosu.

Po o-ddaniu głosu należy kańę (lub kańy) do głosowania umieściĆ w kopercie
oznaczonej 'Kopeńa na kańę do głosowania'' i kopeńę tę zakleic.

UilAGA:
Nie^aklejenie koperty na kańę do głosowania spowoduje, że karta do
głosowinia nie będzie uwzgl&niona pny ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopeńę na kańę do $osowania naleŻy włoŻyĆ do kopeńy zwrotnej
zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do kopeĄ zwiotnej nalezy włożyÓ oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Pzed włożeniem oświadczenia do kopeńy należy wpisaĆ na nim miejscowośÓ i datę
jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpisaĆ.

UWAGA
Niewłoźenie aświadczenia do kopełu zwrotnej lub niepodpisanie go
spowoduje, że karb do głosowania nie będzie uwzględniona pny ustalaniu
wyników głosowania'



Kopeńę zwrotną naleŻy zakleic i nadac na adres obwodowej komisji vvyborczej.

Nadanió polega ńa przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej w
miejscu zamieszkinia wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel
Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania'
IIWAGA
Nadanie koperty zwrotnej może nastqrić nie późniei niż ostatniego dnia
roboczego pned dniem wyborów tj- do dnia 7 paŹdziernika 2011 r'
Wyborcimoże do czasu zakończenia glosowania (tj' dnia 9 paŹdziernika 201 '1 r' do
góar' zl 'oo7 osobiście dostarczyĆ kopeńę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej'
której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

ll. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfubecie Braille'a
zamiar głosowania przy uŻyciu nakładek wyborca niepełnosprawny powinien zgłosiĆ

do dni'26 wrześńia żo11 r' lJnęd4e Miejskim w SieĘcu, ul. Piastowska 11a'
pok. 16 lub 33 w godzinach 7.30 - 15.30'
Zgłoszenie może byc dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie

elektronicznej.
W z$oszeniu należy wskazac obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania
wyborcy.
W dniu'wyborów obwodowa komisja Vt/yborcza wraz z kańami do głosowania wyda
wyborcy niepełnosprawnemu na jego proŚbę nakładki na te karty.

TIIAlAGA:
Po oddaniu głosu, nakładki należy zwrócić komisji obwodowej-

lll' Korzystanie z pomocy innel osoby w trakcie głoso\ivania w lokalu
V1łborry niepełnośprawnemu, na jego prośbę, moze pomagaĆ w głosowaniu inna
ojoua, w tyń także niepełnoletnia. Pomoc ta moŹe mieĆ tylko techniczny.charakter tj'

nie może polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w
zastępstwie'
Dopuszczalne jest, aby na Źyczenie wyborcy niepelnosprawnego w pomieszczenlu
za zasłoną pŻebywała osoba udzielająca pomocy.
osobą o kórei ńowa powyżej nie może być członek komisji ani mąż zaufania'
Komisja jest zóbowiązana ńa prośbę wyborcy niepełnosprawnego do pzekazania
ustnie tieści obwieśzczeń wyborczych w zakresie: informacji o komitetach
wyborczych oraz zaĘestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

lV. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
\^/yborca niepełnosprawny moŹe głosowac w wybranym przez siebie lokalu

wyborczym dostosowanym do potŻeb osób niepełnosprawnych na obszarze miasta
sierpc. W tym celu winien złożyÓ wniosek o dopisanie do spisu vvybo|ców w
obwbdzie włiściwym dla tego lokalu wyborczego. Wniosek naleŻy złoŻyĆ W Urzędzie
Miejskim W Sierpcu, ul. Piastowska 11a, Biuro obsługi lnteresanta do dnia
26 września 2011r. w godz.7:30_15:30.
Wyborca zostanie skreś|ony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca
stałego zamieszkania.
lnfońacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb

osób niópełnosprawnych podana zostanie do wiadomości publicznej w formie

obwieszczenia burmistza miasta o numerach i granicach obwodów głosowania do
dnia 9 wrzeŚnia 20'l 1r.


