Dobrzeń Wielki, 13 września 2011r.
0r.500.15.2011

INFORMACJA
DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stosownie do art.37a § 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21 poz.112, zm: Dz. U. Nr 26 poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102 poz. 588,
Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016), zapewniającego wyborcom
niepełnosprawnym prawo do uzyskania informacji,
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje,
że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.:
1) Gmina Dobrzeń Wielki należy:
- w wyborach do Sejmu - do Okręgu Wyborczego Nr 21, w którym wybieranych
będzie 12 posłów,
- w wyborach do Senatu –do Okręgu Wyborczego Nr 52, w którym wybierany
będzie 1 senator.
2) W gminie Dobrzeń Wielki utworzono 11 stałych i 2 odrębne obwody głosowania.
Wykaz wszystkich obwodów głosowania wraz z określeniem ich granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych, ze wskazaniem lokali obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz komisji
wyznaczonej
do
celów
głosowania
korespondencyjnego,
podano
w OBWIESZCZENIU WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 września 2011r.
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
do
Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej.
OBWIESZCZENIE dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.dobrzenwielki.pl - podstrona Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu RP
2011.
3) Jeśli lokal wyborczy właściwy dla obwodu, w którym wyborca niepełnosprawny
zamieszkuje,
nie
jest
lokalem
przystosowanym
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych, wówczas wyborca niepełnosprawny może głosować
w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych
(wyborca
wybiera
jeden
z
lokali
wskazanych
w OBWIESZCZENIU, wymienionym w pkt. 2 niniejszej informacji). W tym celu
wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie
właściwym dla wybranego lokalu wyborczego. Wniosek należy złożyć w Urzędzie
Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pokój nr 6 – Ewidencja Ludności) najpóźniej do
dnia 26 września 2011r. Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym
obwodzie zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla
miejsca jego stałego zamieszkania.

4) Głosowanie w dniu wyborów – 9 października 2011r. odbywać się będzie
w godzinach od 700 do 2100. W tych godzinach będą otwarte wszystkie lokale
wyborcze.

5) Wyborca niepełnosprawny może głosować:
- osobiście - w lokalu wyborczym,
- osobiście - korespondencyjnie,
- przez pełnomocnika (osobą upoważniona przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
do sporządzania pełnomocnictw jest Kornelia Lauer – Konecka , Sekretarz
Gminy)
- osobiście - w lokalu wyborczym z użyciem nakładek na karty do głosowania ,
sporządzonych w alfabecie Braille’a ( dotyczy wyborców z ograniczona
sprawnością narządu wzroku)
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form głosowania znajdują się
w Informacji PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych zamieszczonej
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl - podstrona
Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011.
6) Sposób głosowania w wyborach do Sejmu RP:
Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu RP umieszczone są oznaczenia
list kandydatów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 21, zawierające
numer listy oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, w kolejności
numerów list (rosnąco). Pod oznaczeniem każdej listy podane są nazwiska
i imiona wszystkich kandydatów zarejestrowanych na danej liście. Kolejność
kandydatów na liście ustalona jest przez komitet wyborczy.
Karta do głosowania w wyborach do Sejmu ma formę broszury. Poszczególne
zarejestrowane listy kandydatów zamieszczone są na kolejnych stronach tej
broszury (zgodnie z numeracją nadaną listom kandydatów).
Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do
głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z
kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania
mandatu.
Za głos nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania wyborca:
- postawił znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej
kandydatów z różnych list,
- nie postawił znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego
kandydata z żadnej listy,
- postawił znak ‘X” w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata
umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona.
Jeżeli na karcie do glosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony
wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów , a nazwisko
tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznany jest za ważny
i oddany na tę listę.
Jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” w kratkach z lewej
strony obok nazwisk dwóch lub większej ilości kandydatów z tej samej listy
kandydatów, to głos taki uznaje się za ważnie oddany na wskazaną listę
kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi
na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności
(najwyżej na liście).
7) Sposób głosowania w wyborach do Senatu RP
Na karcie do głosowania w wyborach do Senatu RP nazwiska i imiona
zarejestrowanych kandydatów na senatora umieszczone są w porządku
alfabetycznym, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego.

Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do
głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska.
Za głos nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania wyborca:
- postawił znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej
kandydatów,
- nie postawił znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego
kandydata,
- postawił znak ‘X” w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata,
którego nazwisko zostało skreślone.
8) Zarejestrowane listy kandydatów na posłów wyborach do Sejmu RP.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 12 września 2011r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21 zamieszczono na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl - podstrona Wybory –
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011.
9) Zarejestrowani kandydaci na senatora w wyborach do Senatu RP.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 6 września 2011r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 52 zamieszczono na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl - podstrona Wybory –
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011.

Informację niniejszą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.dobrzenwielki.pl - podstrona Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011.
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
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