
INFORMACJA 

Wójta Gminy Kobierzyce 

z dnia 09 września 2011 

W związku z zarządzonymi na dzień 09 października 2011 r. wyborami do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informuję: 

Zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez 

pełnomocników komitetów wyborczych  przyjmowane są do dnia 16 września 2011 r. w 

godzinach pracy Urzędu, pokój nr 43. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać wg zasad 

i na druku określonym w Uchwale PKW z dnia 11 kwietnia 2011r. (M.P. z 2011 r. Nr 30, poz. 

345). 
Druk do pobrania w pokoju nr 43 Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 

  

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 

wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat ma możliwość głosowania przez 

pełnomocnika. Przepisy w tej sprawie reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112) oraz rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 157, poz. 936). Do 

dnia 29 września 2011 r. do godz. 15
30

 w Urzędzie  Gminy Kobierzyce, pokój nr 6 

przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania na drukach i 

zasadach określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych. Do dnia 25 września do 

godz. 15
30

 przyjmowane będą wnioski wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu 

wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania umożliwiającym im udział w 

głosowaniu.  

  

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

może głosować korespondencyjnie. Do dnia 18 września 2011 r. do godz. 15
30

 w Urzędzie  

Gminy  Kobierzyce przyjmowane będą zgłoszenia od wyborców niepełnosprawnych o 

zamiarze głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do 

głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a.  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, 

pisemnie, telefaksem na numer 71 36 98 252 lub e-mail: jklodzinska@ugk.pl Zgłoszenie 

powinno zawierać: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, 

oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Kobierzyce, adres stałego 

zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

Do dnia 25 września 2011 r. do godz. 15
30

 przyjmowane będą zgłoszenia przez wyborców 

niepełnosprawnych o zamiarze głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na 

karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a.  

  

Do dnia 4 października 2011 r. do godz. 15
30

 w Urzędzie Gminy Kobierzyce  w  pokoju nr 6 

przyjmowane będą wnioski od wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy  lub 

wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców. 

  

 

                                                  Wójt  Gminy  Kobierzyce 

 

                                                  /-/ Ryszard Pacholik 

 


