INFORMACJA
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych na terenie miasta Bielsk Podlaski
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr
134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 oraz
poz. 1072) Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.:

−
−

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w mieście Bielsk Podlaski ma prawo do uzyskania informacji o:
terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania
wyborcy niepełnosprawnego,
warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji
wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
warunkach oraz formach głosowania.

−
−
−
−

Na terenie miasta Bielsk Podlaski do potrzeb wyborców niepełnosprawnych zostały wyznaczone lokale:
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2,
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Kazimierzowska 14,
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza ul. Poniatowskiego 9,
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17.

−
−
−
−

Lokale wyborcze w dniu 10 maja 2015 r. będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do dopisania do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, głosowania przy użyciu
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, głosowania przez pełnomocnika. Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie
wniosku.
Wyborcą niepełnosprawnym jest osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
I. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
• do dnia 4 maja 2015 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wniosków
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (wzór wniosku określony rozporządzeniem MSWiA – stanowi zał. Nr 1).
Do wniosku należy dołączyć:
− pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór zgody ustalony rozporządzeniem MSWiA- stanowi zał. Nr 2);
− kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa
w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
II. DOPISANIE WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SPISU WYBORCÓW
• do dnia 5 maja 2015 r.– przyjmowanie wniosków od wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym
dla lokalu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. (formularz wniosku – stanowi zał. Nr 3)
III. GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH ALFABETEM BRAILLE’A
Wyborca niepełnosprawny może także 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. Po
oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w
głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta
Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój nr 8, 306 albo pod nr telefonów: 85 731 81 24, 85 731 81 07, faksem 85 731 81 50 lub w formie elektronicznej,
adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
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