
INFORMACJE DLA WYBORCÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonymi na dzień  9 października 2011 r.  informuję o uprawnieniach wyborców 
niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).  

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali 
wyborcy, jednakże przysługują im następujące uprawnienia:  

1) głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
2) prawo do głosowania przez pełnomocnika, 
3) prawo do głosowania korespondencyjnego, 
4) głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille’a . 

 

Właściwe numery okręgów wyborczych: 
 
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Okr ęg wyborczy nr 21 – obejmujący cały obszar województwa opolskiego.  
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 
 
WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Okr ęg wyborczy nr 53 – część województwa opolskiego obejmująca obszary powiatów: 
głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki. Liczba senatorów 
wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. 
 
Obwieszczenie Wójt Gminy Branice o numerach, granicach oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zamieszczone jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory i referenda – Wybory do Sejmu i Senatu. 

 

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu 
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w 
Branicach do dnia 26 września 2011 r. Zgodnie z art. 27§2 Ustawy – Kodeks Wyborczy wniosek 
ten zawiera: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i 
adres zamieszkania wyborcy. 

Wykaz lokali głosowania dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Branicach, 
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w sali gimnastycznej Wojewódzkiego 

Szpitala w Branicach ul. Szpitalna 18, 



3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w 
Dzbańcach-Osiedle, 

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii 
Sądowej w Branicach, 

5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w 
Bliszczycach 

 

Prawo głosowania przez pełnomocnika 

Prawo głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania 
korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. 
Pełnomocnictwa udziela się przed upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy w Branicach. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

Do wniosku należy dołączyć 
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa  
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia  

niepełnosprawności , jeżeli  wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie 
będzie miał kończonych 75 lat. 

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez 
Gminę Branice. 

W/w wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 29 września 2011 r. w 
Urzędzie Gminy w Branicach pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu. 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 7 
października 2011 r. musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Gminy w Branicach lub 
doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można pod nr telefonu 
77/4868228 w. 25. 

 

Głosowanie korespondencyjne 

Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12. ust. 2 i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 



2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy, 
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy, 
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,  
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 19 września 
2011 r.  

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Branicach pokój nr 11  w godzinach 
pracy Urzędu. 

Zgłoszenie może być dokonane: 
1) ustnie w Urzędzie Gminy w Branicach, pokój 11, 
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, 
3) faksem pod nr 77 486-82-30, 
4) formie elektronicznej na adres: anna.kawulok@branice.pl 

Zgłoszenie winno zawierać nazwisko, imię ( imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie 
Branice, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego 
zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organ orzekającego o 
ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty 
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a. 

Wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostarczony zostanie nie 
później niż na 7 dni przed dniem wyborów tzw. pakiet wyborczy wyłącznie do rąk własnych, po 
okazaniu przez wyborcę dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu 
odbioru 

Lokal wyborczy wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego: 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Branicach   
 

 

Wójt Gminy Branice 

/-/ Maria Krompiec 

 


