
INFORMACJA DLA WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

WPISANYCH DO REJESTRU WYBORCÓW W GMINIE MAŁA WIEŚ 

 

 

1. W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami do 

Parlamentu Europejskiego informuje się, że numery i granice obwodów 

głosowania określone zgodnie obowiązującymi przepisami zostały podane do 

publicznej wiadomości obwieszczeniem Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 

kwietnia 2014r. 

 na tablicy ogłoszeń urzędu, 

 na terenie sołectw, 

 na stronie BIP Urzędu w zakładce WYBORY  - Wybory do Parlamentu 

Europejskiego 2014 (www.malawies.bip.org.pl). 

2. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 25 maja 2014r. w godzinach od 7ºº 

do 21ºº w następujących lokalach dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych:  

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Małej Wsi – Gimnazjum w Małej 

Wsi, 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Małej Wsi -  Gimnazjum w Małej 

Wsi. 

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez 

siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek w 

formie pisemnej należy złożyć najpóźniej w dniu 04 maja 2014r. w Urzędzie 

Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, pokój nr 4 w godzinach pracy 

urzędu tj. od 7ºº do 15ºº. We wniosku należy podać nazwisko i imię, imię ojca, 

datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborczy. 

3. Uprawnienia przysługujące wyborcom niepełnosprawnym: 
a) prawo do głosowania korespondencyjnego, 

b) prawo do głosowania  przez pełnomocnika, 

c) głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych 

w alfabecie Braille’a. 

 

Głosowanie korespondencyjne  

 

Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadającego orzeczenie organu 

rentowego o: 



 całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 

ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

 niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 

ust. 5, 

 całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, 

 orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

 orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo 

długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, w którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 04 maja 2014r. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Małej Wsi, ul. Jana 

Kochanowskiego 1, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7ºº do 15ºº. Zgłoszenia 

można dokonać: 

a) ustnie w Urzędzie Gminy w Małej Wsi pokój nr 4 lub 5, 

b) pisemnie na adres Urzędu, 

c) faksem pod nr (24) 269 79 61, 

d) w formie elektronicznej na adres: ewidencja@malawies.pl, lub 

usc@malawies.pl. 

Zgłoszenie winno zawierać nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer 

ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 

w Gminie Mała Wieś, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także 

adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 

orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym 

nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill a. 

 

Wyborcy, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, dostarczony 

zostanie nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów tzw. pakiet wyborczy 

wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu przez wyborcę dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 

 

Lokalem wyborczym wyznaczonym do celów głosowania korespondencyjnego 

jest lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Małej Wsi . 

 

Prawo głosowania przez pełnomocnika. 
 

Prawo głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części 

dotyczącej głosowania korespondencyjnego. 
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Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Mała Wieś. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa, wyborca udzielający 

pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie 

pełnomocnictwa, 

 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 

stopnia niepełnosprawności, 

 kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej 

być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców 

prowadzonym przez Gminę Mała Wieś. 

W/w wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 15 maja 

2014r. w Urzędzie Gminy w Małej Wsi.  

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictwa uzyskać można pod 

nr telefonu (24) 269 79 67. 

 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu 

najpóźniej do dnia 23 maja 2014r. Musi złożyć stosowne oświadczenie  w 

Urzędzie Gminy lub doręczyć  takie oświadczenie do właściwej obwodowej 

komisji wyborczej w dniu głosowania. 

 

Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w 

alfabecie Braill’a. 

 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania powinien być 

zgłoszony najpóźniej w dniu 11 maja 2014r. Zgłoszenia przyjmowane będą w 

Urzędzie Gminy w sposób określony w części dotyczącej głosowania 

korespondencyjnego. 

Informację przygotowano zgodnie z art. 37a § 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.). 

 

Pełnomocnik ds. wyborów 

 

/-/ Krystyna Nowakowska 


