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W wyborach  do  rad  gmin,  rad  powiatów i  sejmików wojewódzkich   oraz  w wyborach
wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast,  wyborcy  głosują  w  obwodzie  głosowania

właściwym  dla  miejsca  ich  stałego  zamieszkania,  zaświadczeń  o  prawie  do
głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się. 

• w sprawie dopisania do spisu wyborców

Informuje  się  mieszkańców,  że  w  wyborach  organów  jednostek  samorządu
terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu  na miejsce jego stałego zamieszkania,
dopuszczalne  jest  wyłącznie  na  obszarze  okręgu  wyborczego  właściwego dla  jego
stałego  zamieszkania, zgodnie  z  art.  28  ustawy   z  dnia  5  stycznia  2011  r.  Kodeks
wyborczy(Dz.U.  z  2011 r.  Nr  21,  poz.  112  ze  zm.),  dotyczy  to  wyborców nigdzie  nie
zamieszkałych  oraz  czasowo  przebywających na  obszarze  Gminy  Biała  w  okresie
obejmującym  dzień  wyborów  tj.  16  listopada 2014  r.,  którzy  mogą   najpóźniej  do
dnia   1  2   listopada   2014 r.   na swój wniosek zostać dopisani do spisu wyborców miejscu ich
stałego zamieszkania.  



Wyjątek  stanowi  sytuacja,  gdy  wnioskodawcą  jest  wyborca  niepełnosprawny,  a  na
obszarze  okręgu  wyborczego  właściwego  jego  stałego  zamieszkania  nie   ma  siedziby
obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek można składać osobiście w  Urzędzie Miejskim w Białej – Referat
Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro),   w godzinach od 7:30 do 15:30. 

• w sprawie głosowania osób niepełnosprawnych  

Informuje się mieszkańców, że osoby niepełnosprawne mogą na swój wniosek, wniesiony
w  Urzędzie  Miejskim w Białej  -Referat  Spraw Obywatelskich (I  piętro,  pok.  nr  14),
najpóźniej  do  dnia  12  listopada 2014 r.,  zostać  dopisane  w  wybranym  przez  siebie
obwodzie głosowania na obszarze gminy:

- Nr 2 z siedzibą  w  Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10,
- Nr 3 z siedzibą  w Gminnym Centrum Kultury  w Białej, ul. Prudnicka  35,
- Nr 5 z siedzibą  w Publicznym Gimnazjum w Łączniku ul. Świerczewskiego 79d,
- Nr 6 z siedzibą  w Remizie OSP w Pogórzu  160a
- Nr 14 z siedzibą w Sali Samorządu Mieszkańców w Solcu  36

gdzie  znajdują  się  lokale  wyborcze  dostosowane  do  potrzeb  wyborców  niepełnosprawnych  w
wyborach do organów samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

  Burmistrz Białej
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• w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie
wyborców

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz.U. z 2011 r. Nr
21, poz. 112 ze zm.) w dniach  od 27 października do 10 listopada 2014 r. każdy wyborca
będzie mógł sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy
został w spisie ujęty.
Udostępnienie  spisu  następuje  na  pisemny  wniosek  wyborcy  i  polega  na  udzieleniu
informacji,  że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie
figuruje.   

Wniosek można składać osobiście w  Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw
Obywatelskich, pok. nr 14 (I pietro),   w godzinach od 7:30 do 15:30. 
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