
INFORMACJA 
Wojta Gminy Sieciechow 

z dnia 08.05.2014 r. 

Spis wyborcow sporz^dzono w urz^dzie gminy na podstawie stalego rejestru wyborcow. 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego spis obejmuje wyborcow b^d^cych obywatelami 
polskimi, z wyj^tkiem wyborcow, ktorzy zglosili ch^c glosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej. 

Informacja w sprawie udost^pnienia do wgl̂ du spisu wyborcow Gminy Sieciechow 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. - Kodeks wyborczy (Dz. U . z 201 Ir. 
Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.) 
zawiadamiamy, ze spis wyborcow Gminy Sieciechow sporz^dzony dla przeprowadzenia 
wyborow do Parlamentu Europejskiego, zarz^dzonych na dzien 25 maja 2014r., bfdzie 
udost̂ pniony do wglqdu w Urz^dzie Gminy w Sieciechowie w pokoju Urzfdu Stanu 
Cywilnego w Sieciechowie w dniach od 5 maja do 19 maja 2014r. w godzinach pracy 
urzfdu, tj.: 

• poniedziaiek, od godz. 8:00 do godz. 16:00, 
• wtorek - pî tek od godz. 7:00 do godz. 15:00, 

Udostfpnienie spisu wyborcow nast̂ puje na pisemny wniosek wyborcy. 

Na podstawie art. 37 § 1 w/w ustawy na nieprawidlowosci w spisie mog^ bye wnoszone 
reklamacje. 

Informacja dotycz^ca wydawania zaswiadczeh o prawie do gtosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarz^dzonych na dzien 25 maja 2014r. 

Wyborca, mieszkaniec Gminy Sieciechow, zmieniaj^cy miejsce pobytu przed dniem 
wyborow otrzymuje na swoj wniosek zgloszony pisemnie, telefaksem lub w formic 
elektronicznej, przed sporz^dzeniem spisu wyborcow - na podstawie rejestru wyborcow, a po 
sporz^dzeniu spisu wyborcow - na podstawie spisu wyborcow, zaswiadczenie o prawie do 
glosowania w miejscu pobytu w dniu wyborow. 
Zaswiadczenia wydawane ŝ  w Urz^dzie Gminy Sieciechow w pokoju Urz^du Stanu 
Cywilnego. 
Zaswiadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiscie albo przez upowaznion^ 
pisenmie osob?. 
W upowaznieniu wskazuje si? imi? (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy. 
Odbieraj^cy zaswiadczenie powinien legitymowac si§ dowodem osobistym. 
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Informacja dla wyborcow nigdzie niezamieszkalych lub przebywaj^cych czasowo na 
obszarze Gminy Sieciechow w okresie obejmuj^cym dzien wyborow do Parlamentu 
Europejskiego zarz^dzonych na dzieii 25 maja 2014r. 

Wyborcy nigdzie niezamieszkali lub przebywaj^cy czasowo na obszarze Gminy Sieciechow 
w okresie obejmuj^cym dzien wyborow, na swoj pisemny wniosek wniesiony do Urz?du 
Gminy w Sieciechowie najpozniej do wtorku 20 maja 2014r., ŝ  dopisywani do spisu 
wyborcow w obwodzie glosowania wtasciwym dla miejsca pobytu. 

Informacja o mozliwosci sporz^dzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego zarzqdzonych na dzieii 25 maja 2014 r. 

Wyborcy niepelnosprawni, mieszkancy Gminy Sieciechow, posiadaj^cy orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeinosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepelnosprawnych (jt. Dz. U . z 2011r. Nr 127, poz. 721, z pozn. zm.), w 
tym takze wyborcy posiadaj^cy orzeczenie organu rentowego o: 
1. calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnosci do 
samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeh Spoiecznych (Dz. U . z 2013r., poz. 1440, z 
poixi. zm.); 
2. niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 
wymienionej w pkt 1; 
3. calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej 
w pkt 1; 
4. o zaliczeniu do I grupy inwalidow; 
5. o zaliczeniu do II grupy inwalidow; 
a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, 
ktorym przysluguje zasilek piel^gnacyjny, mog^ udzielic pelnomocnictwa do glosowania w 
swoim imieniu w wyborach poslow do Parlamentu Elir'opejskiego. 
Mozliwosc udzielenia pelnomocnictwa do glosowania'stosuje si? rowniez do wyborcy, ktory 
najpozniej w dniu glosowania konczy 75 lat. 
Glosowac przez peinomocnika mozna tylko w kraju. 

Pelnomocnikiem moze bye osoba wpisana do rejestru wyborcow w tej samej gminie, co 
udzielaj^cy pelnomocnictwa do glosowania lub posiadaj^ca zaswiadczenie o prawie do 
glosowania. 
Pelnomocnikiem nie moze bye osoba wchodzqca w sklad komisji obwodowej wlasciwej dla 
obwodu glosowania osoby udzielaj^cej pelnomocnictwa do gtosowania, a takze m?zowie 
zaufania, jak rowniez osoby kandydujqce w wyborach. 
Pelnomocnictwo mozna przyjqc tylko od jednej osoby lub od dwoch osob, jezeli co najmniej 
jedn^ z nich jest wstfpny (ojciec, matka, dziadek, babcia, ltd.), zst^pny (syn, corka, wnuk, 
wnuczka, itd.), malzonek, brat, siostra lub osoba pozostaj^ca w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli w stosunku do peinomocnika. 
Akt pelnomocnictwa do glosowania sporz^dza si? na wniosek wyborcy, dostarcza do Wojta 
Gminy Sieciechow najpozniej do czwartku 15 maja 2014r. 

• Zgoda na przyj?cie pelnomocnictwa do glosowania. 
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Do wniosku nalezy dot^czyc: 

• pisemny zgod? osoby maj^cej bye pelnomocnikiem na przyj?cie pelnomocnictwa, 
•kopi? aktualnego orzeczenia wtasciwego organu orzekaj^cego o ustaleniu stopnia 
niepeinosprawnosci, jezeli wyborca udzielaj^cy pelnomocnictwa w dniu glosowania nie 
b?dzie mial ukonczonych 75 lat; 
• kopi? zaswiadczenia o prawie do glosowania wydanego osobie maj^cej bye 
pelnomocnikiem, jezeli osoba ta nie jest uj?ta w rejestrze wyborcow Gminy Sieciechow. 
Akt pelnomocnictwa do glosowania jest sporz^dzany w miejscu zamieszkania wyborcy 
udzielaj^cego pelnomocnictwa do glosowania lub w innym miejscu na obszarze Gminy 
Sieciechow, jezeli wyborca zwroci si? o to we wniosku o sporz^dzenie aktu pelnomocnictwa. 
Wyborca ma prawo cofni?cia udzielonego pelnomocnictwa. 
Cofhi?cie pelnomocnictwa nast?puje przez zlozenie najpozniej w pi^tek 23 maja 2014r. 
stosownego oswiadczenia Wqjtowi Gminy Sieciechow, lub dor?czenie takiego oswiadczenia 
wlasciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu glosowania. 
Wyborca, ktory udzielil pelnomocnictwa moze glosowac osobiscie w lokalu wyborczym, 
jezeli wczesniej nie oddal glosu pelnomocnik. Giosowanie osobiste przez wyborc? powoduje 
wygasni?cie pelnomocnictwa. 
Glosowania przez peinomocnika nie przeprowadza si? w: obwodach glosowania utworzonych 
w zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakladach kamych i aresztach 
sledczych oraz domach studenckich. 
Czynnosci zwi^zane ze sporz^dzeniem aktu pelnomocnictwa do glosowania ŝ  wolne od 
oplat. 

mcjr Ryszard) 

Z V I 

(eziorowski 
I WVijta 
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