
INFORMACJA 

BURMISTRZA KROŚNIEWIC 

dla wyborców niepełnosprawnych 

o wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

 

 Dla wyborców wpisanych do Rejestru Wyborców Gminy Krośniewice obejmującego 

osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy Krośniewice, którym przysługuje prawo 

wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  

25 maja 2014 r., właściwy jest okręg wyborczy Nr 6 obejmujący obszar województwa 

łódzkiego.  

 

Właściwy dla wyborców obwód głosowania, jego granice siedziby (lokale) obwodowych 

komisji wyborczych określi obwieszczenie Burmistrza Krośniewic, które zostanie podane  

do publicznej wiadomości wyborców oraz umieszczone na stronie  BIP Urzędu Miejskiego  

w Krośniewicach. 

 

Wyborcom niepełnosprawnym przysługują następujące  uprawnienia : 

I. Prawo do głosowania korespondencyjnego 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 5 maja  

2014 r.  Wzór zgłoszenia  zamiaru głosowania korespondencyjnego został umieszczony 

na stronie BIP  Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. 

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

w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach ul. Poznańska 5 w godzinach pracy Urzędu 

Miejskiego: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. 24/252-30-24                      

wew. 40, fax. 24/254-77-82, adres poczty elektronicznej: ewidencja@krosniewice.pl. 

 

II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika  

Wniosek w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa  należy złożyć w terminie  

do dnia 15 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. Wzór tego wniosku 

oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa został umieszczony na stronie BIP Urzędu 

Miejskiego w Krośniewicach. Wniosek ten należy złożyć w Urzędzie Miejskim  

w Krośniewicach pokój Nr 2 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek – 

piątek od godz.7.30 do godz. 15.30  tel. 24/252-30-24 wew. 40.  

 

mailto:ewidencja@krosniewice.pl


III. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Warunkiem dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie 

głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany  

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie 

Miejskim  w Krośniewicach ul. Poznańska 5 pokój Nr 2 o dopisanie do spisu wyborców  

w obwodzie właściwym dla tego lokalu, najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r.  Pisemny 

wniosek  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach pokój Nr 2 w godzinach 

pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30  tel. 24/252-

30-24 wew. 40,  

 

IV.Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek do głosowania sporządzonych 

w alfabecieBraille’a 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony Burmistrzowi 

Krośniewic w terminie do dnia 12 maja 2014 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, 

pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach 

pokój Nr 2 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek – piątek od godz. 7.30  

do godz. 15.30  tel. 24/252-30-24 wew. 40, fax. 24/254-77-82, adres poczty 

elektronicznej: ewidencja@krosniewice.pl.  

 

IV. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym. 

Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, 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 głosowania 

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

niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. 

Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.  

Obwodowa Komisja Wyborcza jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, 

do przekazania ustanie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji  

o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych 

kandydatach i listach kandydatów.  

 

BURMISTRZ KROŚNIEWIC 

Julianna Barbara Herman 
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