
Informacja Wójta Gminy Murów o uprawnieniach wyborc ów 
niepełnosprawnych w wyborach samorządowych zarządzonych na 

dzień 16 listopada 2014 r.  
 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNY CH 
 

W związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego  
Urząd Gminy w Murowie 

informuje o uprawnieniach dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 
 

TERMIN WYBORÓW – 16 listopada 2014 roku 
 

GODZINY GŁOSOWANIA - 7:00 do 21:00 
 

PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH  
 
 Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Murów ma prawo do 
uzyskiwania informacji o: 
 

1.  terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 
2. właściwych dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, 
3. lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy 
niepełnosprawnego, 

4. warunkach dopisania  wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach  
 i listach kandydatów, 

6. warunkach oraz formach głosowania. 
  
 
Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego pisemny wniosek (zawierający 
nazwisko i imię oraz adres stałego zamieszkania), telefonicznie lub w formie elektronicznej 
przekaże  upoważniony przez Wójta Gminy Murów pracownik Urzędu Gminy Murów: 
 
Sekretarz Gminy – tel 77 4214 034; adres e-mail: sekretarz@murow.pl 
 
Informacje, dla wyborcy niepełnosprawnego (o których mowa powyżej) są także dostępne  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Murów pod adresem www.bip.murow.pl  
w zakładce  - Wybory samorządowe 2014.\ 
 
 

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu 
dostosowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej  do dnia 12 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy 
Murów – Urząd Stanu Cywilnego – p. 9 



 
W Gminie Murów 2 lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Murowie ul. Wolności 22 – stołówka szkolna 
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Radomierowicach ul. Wolności 24 – świetlica 

wiejska 
 
Po dopisaniu do jednego z w/w obwodów wyborca zostanie skreślony z rejestru wyborców  
w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 
 
 

PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO  
 
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  
w  tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
 

1. całkowitej niezdolności do pracy. 
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
3. orzeczenie o zaliczeniu  do I grupy inwalidów, 
4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 
 
mogą głosować korespondencyjnie. 
 
Dla celów głosowania korespondencyjnego w Gminie Murów wyznaczono Obwodową 
Komisję Wyborczą Nr 3 w Murowie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego  należy zgłosić w terminie do 27 października 2014 r. 
 
Zgłoszenia przyjmowane będą: 
 

1. ustnie – w Urzędzie Gminy Murów  w pokoju Nr 12 
2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Murów ul. Dworcowa 2 
3. telefaksem pod nr 77 4214 032 
4. w formie elektronicznej na adres: ug@murow.pl 

 
Zgłoszenia powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer  
ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem 
polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy, oświadczenie 
o wpisaniu wyborcy  do rejestru w Gminie Murów, oznaczenie wyborów, których dotyczy 
zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet 
wyborczy. 
 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego  
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 
 
W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. 
 
Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy Murów 
pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 
 



W skład pakietu wyborczego wchodzi: 
1. zaadresowana koperta zwrotna, 
2. kartę lub karty do głosowania, 
3. koperta na kartę lub karty go głosowania, zwana dalej „koperta na kartę do głosowania”, 
4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, 
5. instrukcja głosowania korespondencyjnego, 
6. nakładki na karty go głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a – jeżeli wyborca zażądał 

ich przesłania. 
 
Wyborca głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu, kartę do głosowania wkłada do „koperty  
na kartę do głosowania”, którą zakleja. Zaklejoną  kopertę, łącznie z podpisanym własnoręcznie 
oświadczeniem z określeniem miejscowości i daty, wkłada do koperty zwrotnej wyborczej. 
 
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania, niewłożenie oświadczenia na koperty zwrotnej 
lub niepodpisanie go spowoduje, że karta go głosowania nie będzie uwzględniana przy 
ustalaniu wyników głosowania. 
 
Zaklejoną kopertę na kartę (karty) do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem 
wyborca umieszcza w kopercie zwrotnej i przekazuje, za pokwitowaniem, pracownikowi 
Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed 
dniem wyborów. Przesyłka ta jest zwolniona z opłat pocztowych. 
Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do 
zakończenia głosowania. 
 

GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY U ŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY 
DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A  

 
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania  
sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do 
głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. 
 
Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty. 
 

KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWAN IA  
W LOKALU WYBORCZYM  

 
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w glosowaniu w lokalu wyborczym 
inna osoba. Pomoc ta może mieć charakter tylko techniczny, nie może ona polegać na sugerowaniu 
wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. 
Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. 
 
Komisja jest obowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania  ustnie treści 
obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział  
w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. 
 
 
        Wójt Gminy Murów 
 

        /-/ Andrzej Puławski 
 


