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Karta Informacyjna

OB-27

Nazwa usługi:
głosowanie korespondencyjne

I

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Wymagane dokumenty:


II

III
IV



zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (może być dokonane ustnie,
pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej), (formularz OB–27.1),
kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego głosującego w
wyborach do Rady Gminy oraz w wyborach wójta.

Miejsce składania dokumentów:


Referat do Spraw Obywatelskich, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój
nr 1 - kierownik Joanna Milczarek, tel.: 46 864 25 46, email: j.milczarek@teresin.pl.

Opłaty:


nie podlega opłacie

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

V



pakiet wyborczy doręczany jest nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów do
wyborcy, przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub za pośrednictwem
operatora publicznego.

Sposób zakończenia postępowania:


VI

VII
VIII

przesłanie pakietu wyborczego zawierającego: kopertę zwrotną, kartę do głosowania,
kopertę na kartę lub karty do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego,
nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille´a – jeżeli wyborca
zażądał ich przesłania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do
głosowania.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Referat do Spraw Obywatelskich, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój
nr 1 - kierownik Joanna Milczarek, tel.: 46 864 25 46, email: j.milczarek@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


brak

IX

X

Dodatkowe informacje:
 głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do Rady
Gminy oraz w wyborach wójta. Nie dotyczy to tylko wyborców
niepełnosprawnych
o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
 głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia
przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do glosowania,
 głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w
utworzonych obwodach odrębnych: zakładach opieki zdrowotnej, domu
pomocy społecznej, zakładzie karnym , areszcie śledczym, w domach
studenckich oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na
polskich statkach morskich,
 zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez
wyborcę wójtowi najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów,
 zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię ( imiona), imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy , oświadczenie o
wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie
wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres stałego zamieszkania, na
który ma być wysłany pakiet wyborczy, deklarację osobistego odbioru
pakietu wyborczego,
 w zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem
wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille´a w przypadku wyborcy niepełnosprawnego,
 w przypadku braku wymaganych danych lub dokumentów wzywa się
wyborcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 3 dni od daty doręczenia
wezwania,
 zgłoszenia nie uzupełnione w wyznaczonym terminie lub złożone przez
wyborcę niepełnosprawnego, który wcześniej wystąpił z wnioskiem o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez
rozpatrzenia informując o tym wyborcę,
 jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej albo wyborów wójta zgłoszenie zamiaru głosowania
korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania,
 w
przypadku
gdy
wyborca
zgłosił
zamiar
głosowania
korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu
pobytu stałego nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu
wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w
nienaruszonym stanie.
Uwagi:
 interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.
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