Informacje dla wyborców
1. Kiedy i gdzie głosować?
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone zostały na
dzień 18 grudnia 2016 roku. Głosowanie przeprowadzone będzie w godzinach od 7.oo do 21.00
Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie okręgu wyborczego nr 5 w gminie Gryfino, który nie
złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru
wyborców w okręgu nr 5 na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców
sporządzanego dla okręgu głosowania nr 5 właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Prawo udziału
w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr
5 ma obywatel polski, który:
•

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

•

nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

•

nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

•

nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) posiada również obywatel Unii Europejskiej nie będący
obywatelem polskimi pod warunkiem, że stale zamieszkuje na terenie okręgu wyborczego nr 5 w gminie
Gryfino tj. posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie okręgu wyborczego nr 5 w gminie Gryfino albo
został wpisany do rejestru wyborców gminy Gryfino do okręgu wyborczego nr 5 na swój wniosek i jest
wpisany do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę, który :
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. Udział wyborców niepełnosprawnych w wyborach
Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji
o wyborach. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym
w formie elektronicznej. Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej gminy Gryfino oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie
Braille'a
* zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładki w alfabecie Braille'a
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do
głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę.
Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna
osoba, w tym także niepełnoletnia. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. Natomiast
komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści
obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach
oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. Wyborca niepełnosprawny może wziąć udział
w zarządzonych wyborach poprzez głosowanie korespondencyjne albo głosowanie przez pełnomocnika.

3. Dopisanie do spisu wyborców w okręgu wyborczym nr 5 .
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców na zarządzone wybory musi zostać sporządzony na piśmie oraz
podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu
( np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera). Wniosek taki musi został złożony do 13 grudnia
2016 roku. Wniosek może zostać również przesłany w formie elektronicznej o ile podpisany jest podpisem
użytkownika

posiadającego

profil

zaufany

platformy

ePUAP

lub

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym. Sytuacja dotyczy osób stale zamieszkujących na obszarze miasta Gryfino bez
zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze miasta Gryfino pod innym
adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie nie zamieszkujących
przebywających stale na obszarze miasta Gryfino. Osoba wnosząca wniosek powinna spełniać warunki
stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem na obszarze miasta Gryfino w okręgu wyborczym nr 5
Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być np. tytuł prawny do lokalu (akt
własności, umowa najmu), rachunki za prąd lub gaz dotyczące zamieszkiwanego lokalu.
* wniosek o dopisanie do spisu wyborców
* wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

4. Wpis do rejestru wyborców
Wpis do rejestru wyborców wyborcy polskiego następuje na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miasta
i Gminy w Gryfinie w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze miasta Gryfino bez
zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze miasta Gryfino pod innym
adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie nie zamieszkujących
przebywających stale na obszarze miasta Gryfino. We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje
się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zameldowania wyborcy na pobyt
stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce. Do wniosku dołącza się: kserokopię
ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemną deklarację, w której
wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo, adres stałego zamieszkania na obszarze miasta Gryfino.
Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim następuje na
wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie — w przypadku osób stale
zamieszkujących na obszarze miasta Gryfino bez zameldowania na pobyt stały, osób stale

zamieszkujących na obszarze miasta Gryfino pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na
pobyt stały oraz osób nigdzie nie zamieszkujących przebywających stale na obszarze miasta Gryfino
We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się:
nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość, adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego
zameldowania na pobyt stały w Polsce. Do wniosku dołącza się: kserokopię ważnego dokumentu
stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje
obywatelstwo, adres stałego zamieszkania na obszarze miasta Gryfino. Dokumenty nie sporządzone w
języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza
przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej nie
będących obywatelami polskimi.
Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - przed wydaniem decyzji
o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców - jest obowiązany sprawdzić, czy osoba
wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem na obszarze
miasta, gminy Gryfino. Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być np. tytuł
prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu), rachunki za prąd lub gaz dotyczące zamieszkiwanego
lokalu, zeznania świadków. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy
mieć na uwadze, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. Wnioski o
dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 4.
* wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku

5. Głosowanie korespondencyjne
Głosować korespondencyjnie w gminie Gryfino mogą tylko wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze
zm.). Wpisani do stałego rejestru wyborców tj. posiadający zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy
w okręgu wyborczym nr 5, którzy nie wpisali się do rejestru wyborców w innej gminie albo zostali wpisani
do rejestru wyborców na swój wniosek na podstawie decyzji Burmistrza M i G Gryfino na terenie okręgu
wyborczego nr 5. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
niepełnosprawnego najpóźniej do 28 listopada 2016 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, w:
Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie pokój nr 4, tel 91 416 2011 wew. 204,
205 Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny
PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w gminie Gryfino, oznaczenie
wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet
wyborczy (może to być tylko adres w Polsce) albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w

Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem
wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

6. Głosowanie przez pełnomocnika
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym
również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) 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 1998 r. о emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej
w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający
pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także
mężowie zaufania, jak również kandydaci biorący udział w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć
tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka,
dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba
pozostająca w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli

w stosunku

do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie upoważnionym przez
Burmistrza M i G Gryfino do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia
aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do 9 grudnia 2016 r. w Referacie Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie pokój nr 4, tel. 91 416 2011 wew. 204, 205.
Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
•kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. Akt
pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze
gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
* wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

7. Udostępnienie spisów wyborców
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe
umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania .
Wnioski o udostępnienie spisu wyborców należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich pokój nr 4.
* wniosek o udostępnienie spisu wyborców

