W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Kaliszu informuje :
•

Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego
zamieszkania w Kaliszu.

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Kaliszu, 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.
•

Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca
stałego zamieszkania. Głosowanie w wybranym przez siebie
obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu
wyborczym w Kaliszu, innym niż właściwy dla jego miejsca stałego
zamieszkania w Kaliszu jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu
wyborców.
Wyborca przebywający czasowo w Kaliszu w dniu wyborów może
głosować w Kaliszu jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu
wyborców.
Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich, najpóźniej
do dnia 5 maja 2015 r. (wtorek).
Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach
wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych, podawana jest do wiadomości
publicznej przez Prezydenta Miasta w obwieszczeniu o numerach
i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w dniu 10 kwietnia
2015 r.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca,
który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu
pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki
wniosek. Wniosek taki składa się najpóźniej w dniu 19 maja
2015 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie
z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem
w dniu 10 maja 2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również
w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania, tj.
24 maja 2015 r. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w
innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z
urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o
prawie do głosowania.
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach,
domach pomocy społecznej, w domach studenckich lub zespołach
domów studenckich, 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.
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu
wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych
jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej,
zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą
mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję
wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że
opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego
głosowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownego głosowania, tj.
24 maja 2015 r.

