
#.l Kalisz,  dnia  28 września  2020  r.

KOMISARZ  WYBORCZY

W  KALISZU  II

INFORMACJA

0  UPRAWNIENIACH  WYBORCÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W WYBORACH  UZUPEI,NIAJĄCYCH  DO RADY  GMINY  I MIASTA  NOWE

SKALMIERZYCE  W OKRĘGU  WYBORCZYM  NR  5, ZARZĄDZONYCH

NA  DZIEŃ  29 LISTOPADA  2020 R.

Komisarz  Wyborczy  w Kaliszu  II  informuje  o uprawnierńach  wyborców  niepełnosprawnych

przewidzianych  w przepisach  ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.

z 2020  r. poz.  1319).

I.  Prawo  do uzyskiwania  informacji  o wyborach.

Wyborca rńepełnosprawny  wpisany  do rejestru  wyborców  w  danej  gminie  ma prawo

do uzyskiwania  informacji  o:

1) terminie  wyborów  oraz  godzinach  głosowania;

2) właściwym  dla  siebie  obwodzie  głosowarńa;

3) lokalach  obwodowych  komisji  wyborczych  przystosowanych  do potrzeb  osób

niepełnosprawnych;

4) komitetach wyborczych  biorących  udział  w wyborach  oraz zarejestrowanych

kandydatach;

5) warunkach  oraz  formach  głosowarńa.

Informacje  te są  przekazywane  wyborcy  niepełnosprawnemu,  na jego  wniosek,  przez

Burmistrza  Gminy  i Miasta  Nowe  Skalmierzyce  telefoniczrńe  lub  w  drukowanych

mateńałach  informacyjnych,  w tym  w formie  elektronicznej.  We  wniosku,  o którym  mowa,

wyborca podaje nazwisko, imię  (imiona)  oraz adres stałego  zamieszkania.  Informacje,

o których  mowa  wyżej,  są także  dostępne  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminyi  Miasta

oraz  podawane  do publicznej  wiadomości  w sposób  zwyczajowo  przyjęty.



II.  Prawo  do  glosowania  korespondencyjnego.

Głosować  korespondencyjnie  mogą:

1)  wyborcy  posiadający  orzeczenie  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 2020  r. poz.  426  ze zm.),  w tym  także  wyborcy  posiadający  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  1998  r. o emeryturach  i rentach  z Funduszu

{Jbezpieczeń  Społecznych  (Dz.  U. z 2020  poz.  53 ze zm.);

niezdolności  do samodzielnej  egzystencji,  ustalone  na podstawie  art. 13

ust.  5 ustawy  wymienionej  w  pkt  1 ;

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

ustawy  wymienionej  w  pkt  1 ;

o zaliczeniu  do I gtupy  inwalidów;

o zaliczeniu  do  II  gnipy  inwalidów;  a także  osoby  o stałej  albo

długotrwałej  niezdolności  do  pracy  w  gospodarstwie  rolnym,  którym

przysługuje  zasiłek  pielęgnacyjny.

Zamiar  głosowania  korespondencyjnego  powinien  być  zgłoszony  przez  wyborcę

niepełnosprawnego  Komisarzowi  Wyborczemu  w Kaliszu  II  do  dnia  16  listopada

2020  r.:

2)  wyborcy,  którzy  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończą  60 lat.  Zamiar  głosowania

korespondencyjnego  powinien  być  zgłoszony  przez  wyborcę  Komisarzowi

Wyborczemu  w  Kaliszu  II  do  dnia  16  listopada  2020  r.;

3)  wyborcy  podlegający  w dniu  głosowania  obowiązkowej  kwarantannie,  izolacji

lub izolacji  w warunkach  domowych.  Zamiar  głosowania  korespondencyjnego

powinien być zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu II d3

24 listopada  2020  r.

Zgłoszenie  może  być  dokonane  ustnie,  pisemnie,  telefaksem  lub w formie  elektronicznej.

Powinno  ono  zawierać  nazwisko  i imię  (imiona),  imię  ojca,  datę  urodzenia,  numer
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ewidencyjny  PESEL  wyborcy,  oświadczerńe  o wpisaniu  wyborcy  do rejestru  wyborców

w danej gminie,  oznaczenie  wyborów,  których  dotyczy  zgłoszenie,  a także  wskazanie  adresu,

na który  ma  być  wysłany  pakiet  wyborczy.

Do zgłoszenia  o którym  mowa  w pkt 1, należy  dołączyć  kopię  aktualnego  orzeczenia

właściwego  organu  orzekającego  o ustaleniu  stoprńa  niepełnosprawności.  Jeżeli zgłoszenia

dokonano  ustrńe, wyborca  musi  odrębnie  przekazać  orzeczenie  do Urzędu  Gminy  i Miasta

Nowe  Skalmierzyce.  W zgłoszeniu  wyborca  może  zażądać  przesłania  mu wraz  z pakietem

wyborczym  nakładki  na kartę  do głosowania  sporządzonej  w alfabecie  Braille'a.

Wyborca,  który  zgłosił  zamiar  głosowarńa  korespondencyjnego,  otrzymuje,  nie później  niż  6

dni przed  dniem  wyborów,  pakiet  wyborczy,  z wyjątkiem  wyborcy,  który  podlega

w dniu  głosowania  obowiązkowej  kwarantannie,  izolacji  łub izolacji  w warunkach

domowych,  który  pakiet  wyborczy  otrzymuje  nie później  niż 2 dni przed  dniem

wyborów,

W  skład  pakietu  wyborczego  przekazywanego  wyborcy  wchodzi:

koperta  zwrotna;

karta  do głosowarńa;

koperta  na  kartę  do  głosowania;

oświadczenie  o osobistytn  i tajnym  oddarńu  głosu  na karcie  do głosowania;

instrukcja  głosowarńa  korespondencyjnego;

nakładka  na kartę  do głosowania  sporządzona  w alfabecie  Braille'a,  jeżeli  wyborca

zażądał  jej  przesłania.

Na karcie  do głosowarńa  wyborca  oddaje  głos, w sposób  określony  w informacji  znajdującej

się  w dolnej  części karty  do głosowania.  Po oddaniu  głosu, kartę  do głosowania  należy

umieścić  w kopercie  z napisem  ,,koperta  na kartę  do głosowarńa"  i kopertę  tę  zaUeić.

Niezaklejenie  koperty  na kartę  do głosowarńa  spowoduje,  źe karta  do głosowania  nie  będzie

uwzględniona  przy  ustalarńu  wyników  głosowania.  Zaklejoną  kopertę  na kartę  do głosowarńa

należy  włożyć  do koperty  zwrotnej  zaadresowanej  do Obwodowej  Komisji  Wyborczej  nr 2

w Nowych  Skalmierzycach.  Następnie  należy  wypełnić  oświadczenie  o osobistym  i tajnym

oddaniu  głosu,  na którym  naleźy:

1)  wpisać  miejscowość  i datę  jego  sporządzenia,

2)  własnoręcznie  podpisać  się.
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Oświadczenie wkłada się  do koperty zwrotnei. Niewłożenie  oświadczenia do koperty

zwrotnei lub niepodpisanie  go spowoduie,  że karta do głosowarńa nie  będzie  uwzględniona

przy  ustalaniu  wyników  głosowania.

Wyborca  niepełnosprawny  oraz  wyborca,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  60 lat,

może  kopertę  zwrotną:

1) przesłaćdoObwodowejKomisjiWyborczejnr2wNowychSka1mierzycach;

2)  w godzinach  głosowania  osobiście  dostarczyć  do siedziby  Obwodowej  Komisji

Wyborczej  nr  2 w  Nowych  Skalmierzycach;

3) przekazać  przedstawicielowi  operatora  pocztowego.

Wyborca  podlegający  w dniu  głosowania  obowiązkowej  kwarantannie,  izolacji  lub  izolacji

w  warunkach  domowych  kopertę  zwrotną  przekazuje  przedstasvicielowi  operatom

pocztowego.

III.  Prawo  do  głosowania  przez  pełnomocnika.

Głosować  przez  pełnomocnika  mogą:

1)  wyborcy  posiadający  orzeczenie  o znacznym  lub  umiarkowanym  stoprńu

niepełnosprawności  w  rozumieniu  ustawy  z dnia  27 sierpnia  1997  r. o rehabilitacji

zawodowej  i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych  (Dz.  U.

z 2020  r. poz.  426  ze zm.),  w tym  także  wyborcy  posiadający  orzeczerńe  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  1998  r. o emeryturach  i rentach  z Funduszu

Ubezpieczeń  Społecznych  (Dz.  U. z 2020  poz.  53 ze zm.);

niezdolności  do samodzielnej  egzystencji,  ustalone  na podstawie  art. 13

ust.  5 ustawy  wymienionej  w  pkt  1 ;

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

ustawy  wymienionej  w  pkt  1 ;

o zaliczeniu  do I grupy  inwalidów;

4



o zaliczeniu  do II gnipy  inwalidów;  a także  osoby  o stałej  albo

długotrwałej  niezdolności  do pracy  w  gospodarstwie  rolnym,  którym

przysługuje  zasiłek  pielęgnacyjny.

2) wyborcy,  którzy  najpóźniej  w dniu  głosowania  ukończą  60 lat.

Pełnomocnikiem  może  być osoba  wpisana  do rejestru  wyborców  w tej samej gminie,

co udzielający  pełnomocnictwa  do głosowania.

Pełnomocnikiem  nie  może  być:

1) osoba  wchodząca  w skład  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  nr 2 w Nowych

Skalmierzycach;

2)  mąż  zaufania;

3)  obserwator  społeczny;

4)  osoba  kandydująca  w wyborach.

Pełnomocnictwo  można  przyjąć:

1)  tylko  od  jednej  osoby  lub

2) od dwóch  osób, jeżeli  co najmniej  jedną  z nich  jest  wstępny  (ojciec,  matka,

dziadek,  babka,  itd.),  zstępny  (syn,  córka,  wnuk,  wnuczka,  ita.), małżonek,  brat,

siostra  lub osoba pozostająca  w stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli

w stosunku  do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa  udziela  się  przed  Burmistrzem  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce

lub przed  innym  pracownikiem  Urzędu  Gminy  i Miasta  upowaźrńonym  przez  Burmistrza

do sporządzania  aktów  pełnomocnictwa  do głosowania.

W celu  sporządzenia  aktu  pełnomocrńctwa  wyborca  składa  wniosek  do Burmistrza  Gminy

iMiasta  Nowe  Skalmierzyce,  w której  jest  wpisany  do rejestru  wyborców.  Wniosek  należy

złożyć  najpóźniei  do dnia  20 listopada  2020 r. Wzór  wniosku  ustalony  został przez  Ministra

Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  i jest  dołączony  do informacji.  Wniosek  należy  złożyć

w godzinach  pracy  urzędu  Gminy  i Miasta.  Powinien  on zawierać:  nazwisko  i imię  (irniona),

imię  ojca, datę urodzenia,  numer  ewidencyjny  PESEL  wyborcy,  oraz adres zamieszkania

zarówno  wyborcy,  jak  i osoby,  której  ma być  udzielone  pełnomocnictwo  do głosowania,

a także  znaczenie  wyborów,  których  dotyczy  pełnomocnictwo  do głosowania.  Do wniosku

należy  dołączyć:
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1) piseinną  zgodę osoby rna5ącej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocrńctwa

-wzór  zgody  na przyjęcie  pełnomocnictwa  ustalony  został  przez  Ministra  Spraw

Wewnętrznych  i Administracji  ijest  dołączony  do informacji;

2)  kopię  aktualnego  orzeczenia  właściwego  organu  orzekającego  o ustaleniu  stopnia

niepełnosprawności,  jeżeli  wyborca  udzielający  pełnomocnictwa  w  dniu

głosowania  nie  będzie  miał  ukończonych  60 lat.

Akt  pełnomocnictwa  jest  sporządzany  z zasady  w miejscu  stałego  zamieszkania  wyborcy,

chyba  że wyborca  we  wniosku  zwróci  się  o jego  sporządzenie  w innym  miejscu  na obszarze

Gminy  i Miasta  Nowe  Skalmierzyce.

Wyborca  ma  prawo  cofnięcia  udzielonego  pełnomocnictwa.  Cofnięcie  pełnomocnictwa

następu)e  przez:

l)  złożenie  najpóźniej  na 2 dni  przed  dniem  wyborów  stosownego  oświadczenia

Burmistrzowi  Gminy  i Miasta  Nowe  Skalmierzyce,  w której  sporządzono  akt

pełnomocnictwa  lub

2)  doręczenie  takiego  oświadczenia  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  nr  2 w Nowych

Skalmierzycach  w  dniu  głosowania.

Wyborca,  który  udzielił  pełnomocnictwa,  może  głosować  osobiście  w lokalu  wyborczym,  pod

warunkiem,  źe wcześniej  nie  oddał  głosu  jego  pełnomocnik.  Głosowanie  osobiste  przez

wyborcę  powoduje  wygaśrńęcie  pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa  do głosowania  nie  może  udzielić  osoba,  która  zgłosiła  zamiar  głosownia

korespondencyjnego.

IV.  Glosowanie  w lokalu  wyborczym  przy  użyciu  nakładki  na  kartę  do  głosowania

sporządzonej  w  alfabecie  Braille'a.

W  lokalu  wyborczym  wyborca  niepełnosprawny  może  także  głosować  przy  użyciu  nakładki

na kartę  do głosowania  sporządzonej  w alfabecie  Braille'a.

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.
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V. Korzystanie  z pomocy  innej  osoby  w trakcie  glosowania  w lokalu  wyborczym.

Wyborcy  niepełnosprawnemu,  na jego  prośbę,  może  pomagać  w głosowaniu  w  lokalu

wyborczym  inna  osoba,  w tym  także  niepełnoletnia.  Pomoc  ta może  mieć  tylko  techniczny

charakter;  nie  może  ona  polegać  na  sugerowaniu  wyborcy  sposobu  głosowarńa

lub na głosowaniu  w zastępstwie  tego  wyborcy.  Dopuszczalne  jest,  aby  na życzenie  wyborcy

niepełnosprawnego  w pomieszczeiu  za zasłoną  przebywała  osoba  udzielająca  pomocy.

Osobą  tą  nie  może  być  członek  Komisji,  mąż  zaufania,  arń obserwator  społeczny.

Natomiast  Komisja  jest obowiązana,  na prośbę  wyborcy  niepełnosprawnego,  do przekazania

ustnie treści obwieszczeń wyborczych  w zakresie  inforinacji  o komitetach  wyborczych

biorących  udział  w wyborach  oraz  zarejestrowanych  kandydatach.

Adam Plichta
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