
INFORMACJA
WOJTA GMINY SIERADZ

o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego

lnformuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zauądzonych na dzień 25 października 2015 r. każdy wyborca może głosowaó
korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosió najpoźniej do dnia 12 października
2015 r.: ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej (adres e-mail:
tcza rn e c ka@u g s i era dz.com. pl ).
Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Wójta Gminy Sieradz, pracownicy Referatu Ewidencji
Ludności i Dowodów Osobistych, w siedzibie Urzędu ul, Armii Krajowej pokoj nr 7 (pańer) tel.
(43) 8275550 w. 33, w godzinach pracy: 7 .30 - 15.30.

Zgłoszenie powinno zawieraó:
- nazwisko i imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
- oznaczenie wyborów, ktorych dotyczy zgłoszenie,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Sieradz,
- adres, na ktory ma byc wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru
pakietu wyborczego).
Ponadto:
- w zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu razem z pakietem wyborczym nakładki
na kańę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
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Wyborca, ktory zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie skreślony ze spisu
wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania ijednocześnie ujęty w
spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, która
została wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca, ktory dokonałzgłoszeniazamiaru głosowania korespondencyjnego otrzyma
najpozniej do dnia 19 października 2015 r., wyłącznie do rąk własnych, pakiet wyborczy,
ktory.
- zostanie mu przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo
- doręczony przez upowaznionego pracownika Urzędu Gminy Sieradz:
po okazaniu dokumentu potwierdzającego tozsamośó oraz pisemnym pokwitowaniu odbioru.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza
zawiadomienie o terminie powtornego doręczenia w skzynce pocztowej wyborcy lub, gdy
nie jest to możliwe, na dzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie
może byc dłuzszy niż 3 dni od dnia pienłszego doręczenia.
Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w Urzędzie Gminy Sieradz, jeśli
zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, Ze względu na daty
upływu terminów na wykonanie poszczegolnych czynności wyborczych związanych z
obsługą głosowania korespondencyjnego odbiór osobisty mozliwy jest w dniach 19-23
pażdziernika 2015 r. w Urzędzie Gminy Sieradza przy ul. Armii Krajowej 5,

Pakiet wyborczy przesyła się, doręcza się albo wydaje wyłącznie do rąk własnych wyborcy.
W skład pakietu wyborczego wchodzą:



1) zaadresowana kopeńa zwrotna;
2) kartalkańy do głosowania wrazz kopeńą oznakowaną jako ,,Koperta na karty do
głosowania";
3) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie/kańach do głosowania;
4) instrukcja głosowania korespondencyj nego;
5) nakładka/nakładki do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jezeli wyborca
zażądał jej/ ich przesłania.

Na karcie/kańach do głosowania wyborca oddaje głos, w sposob określony w informacji
znajdującej się w dolnej części kańy/kań do głosowania.
Po oddaniu głosu nalezy kartę/kańy do głosowania umieśció w kopercie oznaczonejjako
,,Kopeńa na kańy do głosowania", którą następnie należy zakleić
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Na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu nalezy wpisaó miejscowośc i datę jego
sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisaó.
Do kopeńy zwrotnej, na której znajduje się adres obwodowej komisji wyborczej należy
włożyc,.
1) zaklejoną kopeńę oznakowaną jako ,,Koperta na karty do głosowania", zawierąącą
kańę/kańy do głosowania 

;

2) podpisane oświadczenie o osobistym itajnym oddaniu głosu.
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Kopeńę zwrotną należy zakleić i osobiście, okazując dokument tozsamości, nadać na
poczcie, tak jak list polecony (tzn. za potwierdzeniem nadania), na wskazany adres
obwodowej komisji wyborczej
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- w dowolnej placowce Poczty Polskiej na terenie kraju - w dniu 21 października 2015 r.,
- w placówce Poczty Polskiej na terenie gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze
wyborców - w dniu 22 pażdziernika 20'15 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osob niepełnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr 1 27 , poz.721, z poźn. zm.)
oddaje w miejscu zamieszkania kopeńę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej,
najpozniej do dnia 22 pażdziernika 2015 r.pod warunkiem, ze zgłosił taką potrzebę przy
odbieraniu bądź dostarczaniu pakietu wyborczego.

Wyborca może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną:
- przed dniem głosowania, tj. do dnia 23 pażdziernika2015 r. (włącznie), do Urzędu Gminy
Sieradz ul. Armii Krajowej 5 w godzinach. 7.30 - 15.30
- w dniu 25 pażdziernika 2015 r, w godzinach od 7.00 do 21 .00, tj. do czasu zakonczenia
głosowania, do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
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Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach
utwozonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach
karnych, aresztach śledczych, domach studenckich, a takze dla wyborcy, który udzielił
pełnomocnictwa do głosowan ia.

WóJT GM|NY
/-/ Jarosław Kaźmierczak



Zgłoszenie na|eży przesłać do urzędu gminy fmiejskiego, miasta, dzielnicy)
w której wyborca stale zamieszkuje i jest ujęty w rejestrze wyborców.
Uwaga! Zgłoszenia nie należy przesyłać do Państwowei Komisii Wyborczei.
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Urząd Gm iny/M iejski/M iasta/Dziel nicy

zGŁoszENlE
ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

oświadczenie

Oświadczam, iż jestem wpisany do rejestru wyborców w gminie/mieście/dzielnicy:

(nazwa gminy/miasta/dzielnicy m, st. Warszawy)

(podpis wyborcy)

Zgłoszenie d otyczy wyborów (od powi e d n i e zazn aczy ć) :

! Sejm Rp i Senat RP ! prezydent Rp n Parlament Europejski

! Samorząd terytorialny

Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kańę(y) do głosowania

sporządzoną w alfabecie Braille'a

Deklaruję osobisty odbior pakietu wyborczego w urzędzie gminy (miasta,

dzielnicy).
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DATA URODZEN|A

NR PESEL
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA, NA

KTORY BĘDZ\E VWSŁANY PAKIET
WYBoRczY

(podpis Wyborcy)


