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BURMISTRZ OLECKA 
Olecko, 23 września 2015 r. 

ORN.502.60.11.2015 
 

INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA 

 o warunkach udziału w głosowaniu 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

 

1. Głosowanie korespondencyjne 

  

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej  

w dniu 12 października 2015 r. 

 osobiście w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 2, 

 pocztą elektroniczną el@um.olecko.pl,  

 telefonicznie pod numerem telefonu 87 520 32 65, fax 87 520 32 65. 

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego jest dostępny w Biuletynie Informacji 

Publicznej pod niniejszą informacją. 

   

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania   

i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji 

wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego, znajdującej się na terenie 

gminy Olecko najbliżej jego miejsca zamieszkania. 

  

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, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, 

na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu 

wyborczego w urzędzie oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy. 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na 

kartę (lub karty) do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

 

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu pakiet wyborczy, 

który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku 

zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie 

możliwy do odebrania w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 13. Jeżeli 

wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże 

odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści 

zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to 

możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 

dni od dnia pierwszego doręczenia. 

  

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do 

głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosów 

na kartach do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka 

(lub nakładki) na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca 

zażądał ich przesłania. 
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Kopertę zwrotną należy zakleić i osobiście, okazując dokument tożsamości, nadać w placówce 

Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej najpóźniej: 

1) w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. dnia 22 

października 2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w 

której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców; 

2) w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. dnia 21 października 

2015 r. – w dowolnej placówce pocztowej Poczty Polskiej. 

 

W przypadku gdy wyborca niepełnosprawny, w momencie doręczenia albo odbierania pakietu 

wyborczego, zgłosił potrzebę odbioru od niego koperty zwrotnej, pracownik Poczty Polskiej 

odbiera tę kopertę najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, 

tj. dnia 22 października 2015 r. 
  

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście, okazując dokument tożsamości, dostarczyć 

kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego w Olecku (w godzinach pracy Urzędu) lub w dniu 

głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście, okazując dokument tożsamości, dostarczyć 

kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie 

zwrotnej. 

  

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach 

głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach 

karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a 

ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku, gdy wyborca 

zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do 

głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu 

wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. 

 

2. Głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 
  

Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Olecko, który nie złożył wniosku           

o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru 

wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla 

obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Można być wpisanym tylko do 

jednego spisu wyborców. 

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie gminy Olecko 

(innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania na terenie gminy Olecko) lub w 

której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu 

wyborców. 

  

Wyborca przebywający czasowo na terenie gminy Olecko w dniu wyborów może głosować na 

terenie gminy Olecko, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek 

składa się w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 2, tel. 87 520 32 65 

najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. 
   

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych.  

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu 

w miejscu stałego zamieszkania. 
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3. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 
  

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać 

zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym 

obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim      

w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 2, jeżeli wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, 

najpóźniej do dnia 23 października 2015 r.  

  

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza 

wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym 

wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej 

do odebrania zaświadczenia. 

    

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony 

ze spisu wyborców, w którym dotychczas był ujęty. 

  

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.        

W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego 

zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego 

zamieszkania. 

  

4. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 

śledczych 

  

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, 

zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych 

dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych 

obwodach. Kierownik jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich 

w spisie wyborców. 

  

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu 

skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 

  

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły 

głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczenia         

o prawie do głosowania. 

  

5. Udostępnienie spisów wyborców 

 

W okresie między 5 października a 19 października 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić 

w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 2, czy został uwzględniony w 

spisie wyborców. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana 

we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu 

skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby 

wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.                    

 

 

Burmistrz Olecka 

(-) Wacław Olszewski 


