
W związku z wyborami Prezydenta  Rzeczypospolitej

Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Kaliszu informuje:

Głosowanie korespondencyjne:

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy 

umieszczeni  w  spisach wyborców w obwodach głosowania 

utworzonych  w: 

- zakładach opieki zdrowotnej,

- domach pomocy społecznej,

- zakładach karnych i aresztach śledczych,

- domach studenckich lub zespołach domów studenckich,

  oraz  wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar  głosowania  korespondencyjnego  należy  zgłosić,

najpóźniej  do  dnia  27  kwietnia  2015r.  (poniedziałek) w

Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu

ul. Kościuszki 1A, stanowisko 28, w godz. pracy urzędu :

pn.  7.30 -17.00,    wt.- pt. 7.30-15.30

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 62 5049748. 



Zgłoszenie  zamiaru  głosowania  korespondencyjnego

dotyczy  również  ewentualnego  ponownego  głosowania

(tzw. II tury wyborów).

Zgłoszenie  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,

- oznaczenie wyborów,

- adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo  

  deklaracja osobistego odbioru pakietu wyborczego w   

  Urzędzie Miejskim,

- oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców miasta 

  Kalisza,

- ewentualne żądanie  załączenia nakładki  na kartę do 

  głosowania w alfabecie Braille’a.   



Głosując korespondencyjnie, wyborca  zostanie  skreślony

ze  spisu  wyborców  w obwodzie właściwym  dla  miejsca

stałego   zamieszkania  i  ujęty  w  spisie  wyborców  w

obwodzie   głosowania   właściwym   dla   obwodowej

komisji  wyborczej,  wyznaczonej  dla  głosowania

korespondencyjnego  na  terenie  Kalisza.

Wyborca,  nie  później  niż  7  dni  przed  dniem  wyborów,

otrzyma  z  urzędu  pakiet  wyborczy,  który  zostanie

doręczony  wyłącznie  do  rąk  własnych  wyborcy,  po

okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym

pokwitowaniu  odbioru.  Jeżeli  wyborca  we  wniosku

zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten

we  wskazanym  terminie  będzie  możliwy  do  odebrania  w

urzędzie (w godzinach pracy urzędu).

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem,

doręczający umieści  zawiadomienie  o terminie powtórnego

doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na

drzwiach  mieszkania.  Termin  powtórnego  doręczenia  nie

może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. 

 


