DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień
wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem
wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca przebywania. Wyborca
wpisany do spisu wyborców zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla
miejsca stałego zamieszkania. Wniosek należy złożyć do 4 października 2011r.
Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu
wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której
stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w
obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. Wniosek składa się w urzędzie gminy
najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011r.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca
stałego

zamieszkania.
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dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podawana jest do wiadomości publicznej
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w obwieszczeniu o numerach i granicach
obwodów głosowania, zamieszczanym, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do
9 września 2011r.
ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek
zgłoszony na piśmie zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego można
zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o
prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną
na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL
wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 7
października 2011r. Wniosek o wydanie zaświadczenia i wzór upoważnienia poniżej.
UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 18 września do 1 października 2011r.
każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie,

w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny
wniosek.

