REJESTR WYBORCÓW
Rejestr wyborców prowadzi się na podstawie istniejącej w gminach ewidencji
ludności z uwzględnieniem decyzji wójta lub burmistrza ( prezydenta miasta ) o dopisaniu do
rejestru wyborców.
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje
prawo wybierania.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, ujmowani
są w rejestrze wyborców z urzędu, natomiast wyborcy stale
zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie, w urzędzie
gminy, pisemny wniosek.
Wyborcy, którzy złożą wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, będą ujmowani w spisach
wyborców do każdych wyborów.

Wniosek w sprawie dopisania do rejestru wyborców można
pobrać i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A –
Biuro Obsługi Interesantów I piętro, pokój 35 – wszelkich informacji odnośnie rejestru
wyborców udzielamy pod numerem telefonu 62 5049789

SPIS WYBORCÓW
Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w
gminie.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający
dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
Udostępnienie do wglądu spisu wyborców polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż
osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we
wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Kaliszu – Biuro Obsługi Interesantów – ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
I piętro, pokój 41

w dniach 08.11.2010r. do 12.11.2010r.

w godz. 8.00 do 15.00
Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej
w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie
obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale, dostosowane
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wszelkie informacje odnośnie spisu wyborców są udzielane w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów, I piętro, pokój 34,
tel. 5049789, 5049790

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania jak również wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w
jego imieniu w wyborach, zwanego „pełnomocnictwem do głosowania.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem ( burmistrzem, prezydentem miasta )
lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta ( burmistrza,
prezydenta miasta ) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta ) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców,

najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów .
Do wniosku załącza się :
1.kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności
2.pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania – przez
złożenie stosownego oświadczenia najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów lub doręczenie
takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wszelkie informacje odnośnie aktu pełnomocnictwa do głosowania są udzielane w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi
Interesantów, I piętro, pokój 34, 35, 40 tel. 5049789, 5049790, 5049783

