
INFORMACJA 
Wójta Gminy Olsztyn 

z dnia 20 października 2014 r. 
 

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 
w wyborach do Rady Gminy Olsztyn, Rady Powiatu Częstochowskiego, 

Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Olsztyn 
 
Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Olsztyn, posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. tj. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) oraz 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 udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 r. 
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 
niepełnosprawnego do Wójta Gminy Olsztyn najpóźniej do poniedziałku 27 października  
2014 r. 
 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 
Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny 
PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Olsztyn,  
a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 
 
Wyborca, nie później niż do dnia 10 listopada 2014 r., otrzyma pakiet wyborczy, który 
zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 
 
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: 
- zaadresowana koperta zwrotna, 
- karty do głosowania, 
- koperta na karty do głosowania, 
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, 
- instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania 
sporządzone w alfabecie Braille´a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania. 
 
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na 
kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy 
włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty 
zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę 
zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na 
przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej w miejscu 
zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej 
wyda wyborcy dowód nadania. 
 
Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia 
przed dniem wyborów tj. do piątku 14 listopada 2014r. Wyborca może, do czasu 
zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji 
wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 
 
Czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym są wolne od opłat. 
 
 


