INFO RMACJA
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

WARUNKI OGÓLNE
•

Prawo udziału w głosowaniu ma kaŜdy obywatel polski, który najpóźniej w
dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub
ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

•

Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców.
MoŜna być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają
urzędy gmin.

Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy w Gminie Łęka Opatowska oraz
wyborcy, którzy czasowo przebywają w Gminie i chcą wziąć udział w głosowaniu
w miejscu pobytu czasowego i nie posiadają zaświadczenia o prawie do głosowania
mogą złoŜyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców Gminy Łęka Opatowska
Dopisanie do spisu wyborców na wniosek zainteresowanego w miejscu pobytu
czasowego, powoduje skreślenie ze spisu wyborców w miejscu stałego
zameldowania.
Wyborca niepełnosprawny moŜe wnieść wniosek o dopisanie go do spisu
wyborców w obwodzie gdzie lokal jest
dostosowany do potrzeb
niepełnosprawnych. W Gminie Łęka Opatowska jest to lokal Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 2 w Siemianicach, ul. Szkolna 2 (Szkoła Podstawowa).
W/w wnioski naleŜy złoŜyć do dnia 11 października 2007 r. w Urzędzie Gminy w
Łęce Opatowskiej pok. nr 110.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów moŜe
otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim moŜna
głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim
statku morskim.
Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska ujęci w spisie wyborców wniosek o wydanie
zaświadczenia o prawie do głosowania mogą złoŜyć w Urzędzie Gminy, pok. 110
najpóźniej do 19 października 2007 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o
prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu
swego zamieszkania.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do
głosowania. W przypadku jego utraty, niezaleŜnie od przyczyny, nie będzie moŜliwe
otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie
właściwym dla w miejsca swego zamieszkania.
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