Mogilno, 18 września 2019 r.
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Gmina Mogilno
Działając na podstawie art. 37a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 poz. 684 i 1504) Burmistrz Mogilna podaje do publicznej wiadomości
informacje związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. :
1. Właściwym dla gminy Mogilno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest
okręg wyborczy nr 4 - część województwa kujawsko-pomorskiego – obszary
powiatów: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki,
tucholski, żniński oraz miasta na prawach powiatu : Bydgoszcz.
2. Właściwym dla gminy Mogilno w wyborach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest
okręg wyborczy nr 10 - część województwa kujawsko-pomorskiego – obszary
powiatów : inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński.
3. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych podane są wyborcom w obwieszczeniu
Burmistrza Mogilna z dnia 11 września 2019 r.
Obwieszczenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Mogilnie pod adresem:
www.bip.mogilno.pl/?p=document&action=show&id=23302&bar_id=12032
4. Wyborca może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania znajdującym się najbliżej stałego miejsca zamieszkania i tam głosować, pod
warunkiem:
1) złożenia w terminie do 8 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim
w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, pok. 110 (tel. 52-318 55 55 pisemnego wniosku
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
Urząd Miejski w Mogilnie czynny jest :
– poniedziałek
- 7.30- 15.30
– wtorek
- 7.30- 17.00
– środa
- 7.30- 15.30
– czwartek
- 7.30- 15.30
– piątek
- 7.30- 14.00
2) podania we wniosku następujących danych: nazwisko i imię (imiona), imię ojca,
data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres, pod
którym wyborca czasowo przebywa.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Mogilnie pod adresem:
www.bip.mogilno.pl/?p=document&action=show&id=23352&bar_id=12058
5. Głosowanie w wyborach zostanie przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r.
w godzinach od 7.00 do 21.00.
6. Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach posłów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarejestrowanych listach kandydatów w okręgu
wyborczym nr 4, są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/sejm/4

7. Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach posłów do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarejestrowanych listach kandydatów w okręgu
wyborczym nr 10, są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod
adresem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/senat/10
8. Prawo wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu (czynne prawo wyborcze)
przysługuje:
1) obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem
Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:
1) głosowanie osobiste w lokalu wyborczym;
2) głosowanie przez pełnomocnika (dotyczy wyborców niepełnosprawnych
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców,
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie
Miejskim w Mogilnie, najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa dostępy jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mogilnie pod adresem:
3) głosowanie korespondencyjne w stałych obwodach głosowania na terenie kraju
(dotyczy wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności).
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy II najpóźniej do 30 września 2019 r.
Szczegółowe informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych zawiera
informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (znak
ZPOW-501-14/19) dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Mogilnie pod adresem:
www.bip.mogilno.pl/?p=document&action=show&id=23177&bar_id=11987
Koordynator Wyborczy
Krzysztof Krajewski

