Informacja o dopisaniu do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie, innym niż właściwydla miejsca stałego
zamieszkania, w Ęm w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych:

'

Wyborca, który nie złożyłdo dnia 5 maja ż0I5 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania w kraju, ani do dnia 7 maja 2015 r, w obwodzię głosowania za
granicą, moze po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyc taki
wniosek i w związku z tym glosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze
gminy, w której stale zamieszkuje (innym niz właściwydla jego miejsca stałego zamieszkania)
lub w której będzie przebywać w dniu wyborów. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy,
wktórej znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego
głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.
Wniosek może doĘczyć każdego lokalu wyborczego, w Ęm lokalu przystosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie
w miejscu stałego zamieszkania.

z

urzędu skreślony ze spisu

Pisemne wnioski można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia
Sląskiego ul. Bogumińska 48, I piętro - Biuro ÓUsługi ńlienta, w godzinach urzędowania, tj. od
poniedziałku do środyw godzinach 7l5- l5i5, w czwartęk w godzinach 7l5
- 17'', w piątek
w godzinach 7l5 - l31'.

Formularze wniosków o dopisanie do spisu wyborców mozna pobrać w Biurze obsługi Klienta
Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Bogumińska 4B, I piętro otaz w Biuletynie ńformacji
Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego http://bip.wodzislaw-slaski.pl w zakładĆe

wybory.

UWAGA!!!

Osoby wpisane do spisu wyborców na swój wniosek przed pierwszym głosowaniem w dniu 10
maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców w ponownym glosowania (tzw. II tury wyborów).
Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po
otrrymaniu z urzędu gminy lub od konsulao który sporządził spis wyborcówn zaświadczenia
o prawie do głosowania.

