
Informacje 

dla wyborców niepełnosprawnych 

wpisanych do rejestru wyborców w Gminie Pęcław 
 

 

I. Okręgi wyborcze i obwody głosowania 

 

Właściwym obwodem głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP  jest: 

 

1. obwód wyborczy nr 1 z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Białołęce, Białołęka 

12, 

dla mieszkańców miejscowości: Białołęka, Droglowice, Golkowice, Mileszyn, 

Pęcław, Turów, Wojszyn, Borków, 

 

2. obwód wyborczy nr 2 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Piersnej, Piersna 26, 

dla mieszkańców miejscowości: Kotowice, Leszkowice, Piersna, Kaczyce, 

Wierzchownia, Wietszyce; 

 

II. Lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajduje się w 

obwodzie głosowania nr 1 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Białołęce, Białołęka 12. 

 

III. Warunki dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie 

głosowania 

  

 Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w 

wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania.  

W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców             

w wybranym obwodzie głosowania  - do Urzędu Gminy Pęcław, pok. 9 w godzinach pracy 

Urzędu Gminy, tj. od 7.45-15.45 w terminie do dnia 20 października 2015 r. 
  

IV. Termin wyborów i godziny głosowania 

  Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela)  

w godzinach od 7.00 do 21.00.  

 

V. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach : 

 

 Zamieszczono na stronie:    http://parlament2015.pkw.gov.pl/komitety 

 

 



 

 

VI. Zarejestrowani kandydaci na Posłów i Senatorów: 

  

Zamieszczono na stronach:   

http://parlament2015.pkw.gov.pl/344_sejm 

 

http://parlament2015.pkw.gov.pl/345_senat 

 

VII. Warunki i formy głosowania 

Kodeks wyborczy umożliwia wyborcy niepełnosprawnemu: 

 

1. Głosowanie przez pełnomocnika 
   

Glosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 

75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy; 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 

którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.  

 Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 

udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do 

głosowania. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców    

w Gminie Pęcław składa wniosek w Urzędzie Gminy Pęcław, pok. 9 w godzinach pracy 

Urzędu Gminy, tj. od 7.45-15.45 w terminie do dnia 16 października 2015 r. 

 

 

2. Głosowanie korespondencyjne, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

                    Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 

najpóźniej do dnia 12 października 2015 r. ( termin wydłużony  zgodnie z art. 9 § 2 i 3)       

w urzędzie gminy, w której jest on wpisany do rejestru wyborców. 

  Do wykonania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym, w tym 

do udzielenia pomocy w dokonaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego 

został upoważniony podinspektor ds organizacyjnych i obsługi Rady Gminy p. Sylwia 

Tomicka – Dobies. 

Zgłoszenie  może  być  dokonane  ustnie,  pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Urząd Gminy Pęcław 

Pęcław 28, 67-221 Białołęka, 

 Pokój nr 7  

http://parlament2015.pkw.gov.pl/344_sejm


tel. 076 8317-126 , fax. 076 8317 033 

e-mail: gmina@peclaw.eu 

W przypadku głosowania korespondencyjnego w zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię 

(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie 

wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo 

deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o 

wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. W zgłoszeniu wyborca może 

zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille'a.  

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: 

obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 

społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach 

domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.W 

przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu 

zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po 

wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba, ze zwrócił on pakiet wyborczy w stanie 

nienaruszonym. 

 

3. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w Obwieszczeniu Wójta 

Gminy Pęcław z dnia 21 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach 

obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach  obwodowych komisji wyborczych. 

Siedziba OKW wyznaczona do głosowania dla osób niepełnosprawnych mieści się  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Białołęce, Białołęka 12. 

 

4. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille'a 
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na 

kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy 

niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca 

obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. 

 

5.  Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 
 Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu 

wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny 

charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na 

głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy 

niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. 

Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.  

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania 

ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych 

biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. 

                                                                                           

                                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                                                              /-/ Artur Jurkowski 

mailto:gmina@peclaw.eu

