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Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 05 września2ot4r.

w sprawie : wyznaczenia obwodowej komisjiwyborczej dla celów głosowania

korespondenryjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,zarządzonych na dzień 16.l'l.2ot4r.

Na podstawie art.6]-b Ustawy z dnia 05 stycznia ŻoItr. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr ŻI,

po z. tIŻ z późniejszymi zmiana mi) zarządzam/ co następuje :

Sr

Wyznaczam obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w Reńskiej Wsi do głosowania

korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawnościw rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia L997r. o rehabilitacji zawodowej

i społeczne j oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Reńska Wieś.
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Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę

niepełnosprawnego Wójtowi do 26 października 2ol4r.
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Zgłoszenie o którym mowa w $ 2, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaxem lub w

formie elektronicznej' Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i irnię (imiona), imię ojca, datę

urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru

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

wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy o którym

mowa w art. 6Lf Kodeksu wyborczego.
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Do zgłoszenia o którym mowa W 5 3 dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego

orga n u orzekającego o usta len iu stopn ia n iepełnosp rawności'
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W zgłoszeniu, o którym mowa w $ 3, wyborca niepełnosprawny może zaŻądac przesłania

mu Wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do glosowania sporządzonych w alfabecie
Braille'a.
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Jeżeli zgłoszenie o którym mowa w $ 3, nie spełnia wymogów, o których mowa, Wójt lub

upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy Wzywa wyborcę niepełnosprawnego do

uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni.
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Zgłoszenie złożone po terminie, albo uzupełnione po terminie, a tbkze złoŻone przez

wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.
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Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.


