
Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzone         
na dzień 16 listopada 2014 r.

Głosowanie osób niepełnosprawnych lub tych, które ukończyły 75 lat 

Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny i osoby, które najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat mają prawo do głosowania przez pełnomocnika (patrz:  głosowanie przez 
pełnomocnika), jeśli złożą taki wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) najpóźniej            
w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r. (piątek). Głosowanie przez 
pełnomocnika wyklucza głosowanie korespondencyjne.

Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mają prawo do głosowania korespondencyjnego 
jeśli zgłoszą taki zamiar do 15. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia  3 listopada 2014r.  
(poniedziałek) do wójta (burmistrza, prezydenta). 
Głosowanie korespondencyjne wyklucza głosowanie przez pełnomocnika. 
Głosowanie korespondencyjne nie dotyczy wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat.
Wyborcy niepełnosprawni mają prawo do: 
1) uzyskania informacji w gminie w której stale zamieszkują o:
- właściwym dla siebie okręgu i obwodzie głosowania (lokalu wyborczym),
- lokalach wyborczych przystosowanych do ich potrzeb,
- warunkach dopisania do spisu wyborców (patrz: dopisanie do spisu wyborców) w obwodzie 
przystosowanym do ich potrzeb,
- terminie wyborów i godzinach głosowania,
- komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu,
- formach głosowania.

Informacje te przekazywane są wyborcom niepełnosprawnym telefonicznie, drukiem lub        
w formie elektronicznej na wniosek zawierający nazwisko, imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania.
Muszą być także one podane do publicznej wiadomości Biuletynie Informacji Publicznej 
gminy oraz w sposób zwyczajowe przyjęte w gminie.  

2) korzystania z pomocy w lokalu wyborczym. Komisja jest zobowiązana na prośbę wyborcy 
podać informację o komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział                
w głosowaniu. Mają też prawo do pomocy technicznej w głosowaniu. Pomocy tej mogą 



udzielić dowolne osoby (także niepełnoletnie) nie będące członkami komisji lub mężami 
zaufania. Osoba pomagająca może przebywać w pomieszczeniu za kotarą;

3) głosowania w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, po dopisaniu 
się na wniosek do spisu wyborców.

4) głosowania w lokalu przy użyciu nakładek w alfabecie Braille'a.

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, dopisania do spisu na wniosek oraz
aktów  pełnomocnictwa,  a  także  głosowaniu  przez  osoby  niepełnosprawne  można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Liskowie, Ewidencja Ludności, nr tel. (62) 76 34 806. 


