
                                                                                               Radzyń Chełmiński, dnia 07.03.2014r

I N F O R   M   A C J A  

dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców 
w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński.

Uprzejmie  informuję,  iż  zgodnie  z  art.  37a  Kodeksu  wyborczego  upoważniłem  pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy:  Panią Bożenę Knapp i Panią Krystynę Smolińską do informowania 
wyborców niepełnosprawnych o:

– właściwym dla  niego  okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
– lokalu  obwodowej  komisji  wyborczej   dostosowanego  do  potrzeb  wyborców 

niepełnosprawnych  znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy;
– warunkach  dopisania  wyborcy  niepełnosprawnego  do  spisu  wyborców  w  obwodzie 

głosowania ( na pisemny wniosek wyborcy wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej 
w 14 dniu przed dniem wyborów);

– terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
– komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach

i listach kandydatów;
– warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe  informacje  są  przekazywane  przez  pracownika  w  godzinach  pracy  urzędu  tj.  od 
poniedziałku do piątku  od godz. 7.15 do godz.15.15 (pod nr tel.  56 6886001, 56 6886010, 56 
6886087 i wewnętrzny 151  lub 142, można także złożyć zapytanie na piśmie za pośrednictwem 
faksu   na   numery  telefonu   podane   i  wybrać  wewnętrzny  132  lub  drogą  elektroniczną: 
bozena.knapp@radzynchelminski.eu.)  wyborcy niepełnosprawnemu  po  podaniu  przez  wyborcę 
jego  nazwiska,  imienia  oraz  adresu  stałego   zamieszkania.  Informacja  może  być  udzielona 
telefonicznie,  w  drukowanych  materiałach  informacyjnych   przesyłanych  na  wniosek  wyborcy 
niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.
 Ponadto  informuję,  że  wyborca  niepełnosprawny  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu 
niepełnosprawności i wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić 
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
 Szczegółowych informacji na temat glosowania za pośrednictwem pełnomocnika  można zasięgnąć 
także w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach pracy urzędu (pod numerami telefonu wskazanymi 
wyżej). 
W tych  samych  godzinach  osobami  upoważnionymi  do  przyjmowania  wniosków  o  udzielenia 
pełnomocnictwa  są:  Pani  Bożena  Knapp  i  Pani  Krystyna  Smolińska.  Zamiar  głosowania 
korespondencyjnego  powinien  być  zgłoszony  przez  wyborcę  niepełnosprawnego  najpóźniej
w 20 dniu przed  dniem wyborów (stosowne druki znajdują się w BIP-pie i na stronie internetowej) 
Wszystkie akty prawne i bieżące  informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego  są 
dostępne  także na  stronie  Państwowej  Komisji  Wyborczej  pod  adresem  pkw.gov.pl  zakładka 
„Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014” - http://pkw.gov.pl/2014/
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