Informacja Urzędu Miasta Podkowa Leśna
dla wyborców dot. udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 roku. Głosować
będzie można bez przerwy od godz. 7.00 do godz. 21.00. Głosujemy w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, w którym oddawaliśmy głos podczas poprzednich wyborów.
Polacy wybiorą w tym roku 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Informacje o tym, czym zajmuje
się Parlament Europejski można znaleźć na stronie http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
Informacje o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności
głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla wyborców
niepełnosprawnych trafią do skrzynek pocztowych mieszkańców najpóźniej 21 dni przed dniem
wyborów, czyli do dnia 1 maja 2019 roku.
Dopisanie się do spisu wyborców w gminie
Jeżeli planujemy urlop lub wyjazd służbowy w czasie przeprowadzania wyborów możemy dopisać się
do spisu wyborców w gminie, na terenie której będziemy przebywać w dniu wyborów. Wniosek taki
składamy w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu. Osoby wybierające się na
wyjazdy zagraniczne mogą głosować za granicą po dopisaniu się we właściwej ambasadzie lub
konsulacie czyli miejscu, w którym będzie utworzona obwodowa komisja wyborcza. To samo dotyczy
polskich statków morskich. Wykaz utworzonych obwodów za granicą opublikuje Minister Spraw
Zagranicznych na swojej stronie, najpóźniej do dnia 6 maja 2019 roku.
UWAGA! Dopisanie do spisu wyborców będzie dotyczyło możliwości głosowania w danym miejscu
tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W każdych innych wyborach właściwą
komisją wyborczą będzie ta, w której dotychczas głosowaliśmy.
Zaświadczenie o prawie do głosowania
Inną formą głosowania poza stałym miejscem pobytu jest skorzystanie z zaświadczenia o prawie do
głosowania. Zaświadczenie takie wydawane jest przez gminę, na terenie której zostaliśmy wpisani do
spisu wyborców sporządzonego dla przeprowadzenia danych wyborów. Z otrzymanym
zaświadczeniem możemy oddać swój głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju
lub zagranicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składamy do 24 maja br.
UWAGA! Po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania urząd wykreśli nas ze swojego spisu
wyborców i nie będzie mógł w żadnym wypadku wydać nam duplikatu tego dokumentu.
Oznacza to, że jego utrata czy to ze względu na zniszczenie, czy tez kradzież, pozbawi nas
prawa głosu.
Stały rejestr wyborców
Osoby stale przebywające na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie nie
zamieszkałe oraz osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania
wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą pisemny wniosek w urzędzie gminy, w której przebywają.
Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych
do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach,
przeprowadzanych na obszarze gminy.
UWAGA! Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały - jesteś z urzędu ujęty w rejestrze wyborców.

Głosowanie korespondencyjne
Głosowanie korespondencyjne umożliwione jest wyłącznie wyborcom niepełnosprawnym
o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (prawo to dotyczy
wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia
przed dniem wyborów, tj. do dnia 13 maja 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać
dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 7 dni przed
dniem wyborów, pakiet wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty
na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie
z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które otrzymał w pakiecie
wyborczym, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Głosowanie przez pełnomocnika
Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończyli 75 lat.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub
przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu
przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 maja 2019 r.
Informacje w powyższych sprawach można uzyskać w pok. nr 7 Urzędu Miasta oraz pod nr tel.
22 759 21 16.
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