Załącznik
do Zarządzenia nr RO.0050.47.2015.BP
Burmistrza Prószkowa z dnia 25 lutego 2015r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Prószkowa
z dnia 25 lutego 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX /151/2012 Rady Miejskiej
w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
uchwały Nr XXI /162/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwały
Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie dostosowania
opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do stanu faktycznego
oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr IV/29/2015 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015r.
Burmistrz Prószkowa podaje do wiadomości publicznej
informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz o obwodowych komisjach
wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Chrząszczyce, Folwark, Górki

Chrząszczyce ul. Opolska
32
salka parafialna

2

Prószków, ul. Daszyńskiego, ul. Osiedle Prószków ul. Daszyńskiego
Leśne, ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. Sportowa,
6
ul. Powstańców, ul. Ogrodowa, ul. Wiosenna, Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Partyzancka, ul. Leśna, ul. Rudnicka,
ul. Piaskowa, ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka,
ul. Osiedle, ul. Pomologia, ul. Zawadzkiego, Lokal dostosowany do
ul. Zamkowa z wyłączeniem nr 2 i 8
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

1

Obwodowa Komisja
Wyborcza właściwa do
głosowania
korespondencyjnego

3

Ligota Prószkowska

Ligota Prószkowska
ul. Szkolna 25 – Publiczna
Szkoła Podstawowa

4

Boguszyce, Chrzowice, Źlinice

Boguszyce ul. Opolska 17
Zespół Szkolno –
Przedszkolny

5

Zimnice Wielkie, Zimnice Małe

Zimnice Wielkie
ul. Opolska 47
świetlica wiejska
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja
Wyborcza właściwa do
głosowania
korespondencyjnego

6

Winów

Winów ul. Szkolna 14
świetlica wiejska
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja
Wyborcza właściwa do
głosowania
korespondencyjnego

7

Przysiecz

Przysiecz ul. Szkolna 14
sala przy stacji Caritas

8

Złotniki, Nowa Kuźnia

Złotniki ul. Opolska 40
świetlica wiejska

9

Prószków, ul. Zielona, ul. Polna,
ul. Szpitalna, ul. Stara Kuźnia,
ul. Młyńska, ul. Krasickiego,
ul. Słoneczna, ul. Stawowa,

Prószków ul. Zamkowa 2

2

ul. Kasztanowa, ul. Opolska, ul. Zamkowa nr
2 i 8, ul. Kopernika, ul. Szkolna,
ul. Kościuszki, ul. Korfantego,
ul. Eichendorfa, sołectwo Jaśkowice
10

sala Gminnego Zarządu
TSKN Prószków

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

ul.Zamkowa 2 i 8

Prószków
ul. Zamkowa 8

Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7.00 do 21.00 w dniu 10 maja 2015r.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Zgodnie

z

art.

53a

§

1

kodeksu

wyborczego

wyborca

może

głosować

korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne w trybie kodeksu wyborczego

jest

wyłączone w przypadku głosowania w odrębnym obwodzie głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Prószkowie, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego
pełnomocnictwa do głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi
Prószkowa do 15 dnia przed dniem wyborów - tj. do dnia 27 kwietnia 2015r. (termin wydłużony
zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona),
imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu
wyborcy do rejestru wyborców w gminie Prószków, oznaczenie wyborów, których dotyczy
zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo
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.
Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, Burmistrz Prószkowa
wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.
Zgłoszenie złożone po terminie tj. po 27 kwietnia 2015r. (termin wydłużony zgodnie
z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) albo nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez
wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.
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Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z Urzędu
Miejskiego w Prószkowie pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika Urzędu
Miejskiego w Prószkowie lub za pośrednictwem operatora publicznego (Poczty Polskiej).
Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, jeżeli
zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Pakiet wyborczy doręcza się, a w sytuacji zadeklarowania osobistego odbioru w Urzędzie
Miejskim w Prószkowie, wydaje wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, doręczający albo wydający sam stwierdza
datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza
zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub,
gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy.
Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1) koperta zwrotna;
2) karta lub karty do głosowania;
3) koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę do głosowania";
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5) nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca
zażądał ich przesłania;
6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją
do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty
zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie
do głosowania i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Wyborca może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (Poczty Polskiej).
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Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu
Miejskiego w Prószkowie.
Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach
głosowania.
Wyborca może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej
komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1)

całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1440);

2)

niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 1;

3)

całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej
w pkt 1;

4)

orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5)

orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie
do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej
dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie
zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej
jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk,
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wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed Burmistrzem Prószkowa lub przed pracownikiem urzędu
upoważnionym przez

Burmistrza Prószkowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa

do głosowania – osobą upoważnioną jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Prószkowie
pani Irena Herbst.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza
Prószkowa. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia
4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).
Do wniosku należy dołączyć:
•

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór
zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyżej;

•

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca
udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

•

kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej
gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego
pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to
we wniosku o jego sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa
następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.,
stosownego

oświadczenia

Burmistrzowi

Prószkowa

lub

przez

doręczenie

takiego

oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym,
jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę
powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych
w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
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śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą
i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru
głosowania korespondencyjnego.
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach:

do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr
157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

Zastępca Burmistrza
/-/
Anna Wójcik
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