
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DLA WYBROCÓW NIEPEŁNOS PRAWNYCH 

DOT. UDZIAŁU W WYBORACH PARLAMENTARNYCH  

ZARZĄDZONYCH  NA DZIE Ń 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.  

 

1. Komisja Obwodowa Nr 1 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 (dawny MOK) jest przystosowana do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych i jest właściwą do głosowania korespondencyjnego. 

2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 19 września 2011 r. (poniedziałek) mogą zgłaszać zamiar 

głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a *) .  

3.  Wyborcy niepełnosprawni do dnia 26 września 2011 r. (poniedziałek) mogą złoŜyć  

wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie przy 

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a *). Zgłoszenie 

moŜe być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej*) .  

  Zasady głosowania korespondencyjnego określa Rozdział 7a Kodeksu wyborczego. 

4. Do dnia 29 września 2011 r. (czwartek) przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania udzielonego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz przez  wyborców, którzy najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 75 lat *).  

  Zasady głosowania przez pełnomocnika określa Rozdział 7 Kodeksu wyborczego. 

5. Oferujemy pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w dotarciu do lokalu wyborczego  

w dniu głosowania. Prośby o zorganizowanie bezpłatnego transportu przyjmujemy do dnia  

9 października br. do godz. 12.00 pod numerem telefonu: 22 759 21 16. 

6. W urzędzie dostępna jest informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców 

niepełnosprawnych sporządzona w alfabecie Braille’a. 
 

INNE WAśNE TERMINY DLA WSZYSTKICH WYBORCÓW  

1. Wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali  

do dnia 4 października 2011 r. (wtorek) mogą składać wnioski  o dopisanie do spisu 

wyborców*) . 

2.  Zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów*)  dla osób 

zmieniających miejsce pobytu przed dniem wyborów wydawane będą do dnia 7 października 

2011 r. (piątek) do godz. 16.00 . 

3. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października 2011 r. (niedziela)  

będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00. 

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej 
                   /-/ Małgorzata Stępień-Przygoda 
 

*)  Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 
w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00,  
wtorki - pi ątki w godz. 8.00 –16.00; tel. 22 759 21 16.  


