
 
 

Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP 
 
 

   Wybory Parlamentarne do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
odbędą się dnia 25 października 2015r. Lokale wyborcze czynne będą pomiędzy godziną 7.00                    
a 21.00. Głosowanie odbędzie się w dotychczasowych siedzibach komisji wyborczych. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej okręg wyborczy Nr 36 obejmuje obszary powiatów: 
gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, 
ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, miasta na prawach powiatu: Kalisz, Leszno - wybieramy 12 
posłów. 
 

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej okręg wyborczy nr 95  obejmuje obszary powiatów: 
kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski  - wybieramy 1 senatora. 
 

Zasady głosowania 
    W wyborach do Sejmu (karta biała), aby głos był ważny należy głosować tylko na jedną wybraną 
listę (komitet wyborczy). Na listę wyborca głosuje przez postawienie znaku „X” w kratce obok 
nazwiska jednego z kandydatów tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do otrzymania 
mandatu posła.  
   Natomiast w wyborach do Senatu (karta żółta) znak „X” należy postawić przy jednym kandydacie, 
gdyż tylko jeden uzyskuje mandat senatorski w naszym okręgu wyborczym.  
   Udając się do głosowania należy pamiętać o konieczności zabrania z sobą dokumentu ze zdjęciem 
pozwalającego stwierdzić tożsamość wyborcy (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). 
 

  Od dnia 5.10.2015r. do dnia 19.10.2015r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy,                    
w której spis wyborców został sporządzony, czy został  w spisie ujęty. 
 

Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. 
   Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której 
stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania), jeżeli złoży                        
w Urzędzie Gminy do dnia 20 października 2015r. pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 
 

Głosowanie poza miejscem zamieszkania 
   Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może pobrać zaświadczenie o prawie                 
do głosowania w Urzędzie Gminy pokój nr 1 do dnia 23 października. Z zaświadczeniem takim można 
głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju. Natomiast wyborca czasowo przebywający                        
na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkały, który chce głosować w miejscu pobytu, może złożyć 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców do dnia 20 października. Wniosek należy złożyć w Urzędzie 
Gminy, na obszarze której wyborca przebywa. 
 

Nr  
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba obwodowej 
                            komisji wyborczej 

 
1. 

Sołectwo Rozdrażew ulice:  
3 Maja, 25 Stycznia, Ks. Bronisza, 
Czochralskiego, Dworcowa, T. Kościuszki, 
Koźmińska, Krotoszyńska, Kwiatowa, 
Leśna, Łąkowa, Adama Mickiewicza, 
Parkowa, Pleszewska, Polna, Powstańców 
Wlkp., Przemysłowa, Rynek, Rzemieślnicza,                  
Gen. Sikorskiego, Sportowa, Szkolna,                  
Św. Katarzyny, Wincentego Witosa. 

 

Sala Wiejska, 
ul. Rynek 3,  Rozdrażew 

/lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych oraz 
właściwy do celów 

głosowania 
korespondencyjnego/ 

 

 
2. 

 
Sołectwa: Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, 
Henryków, Rozdrażewek, Trzemeszno, 
Wolenice z przysiółkami:  
Dębowiec i Wygoda 

 
Salka Kółka Rolniczego,  
ul. Rynek 3, Rozdrażew 

 

 
3. 

 
Sołectwa: Budy, Grębów, Maciejew,                 
Nowa Wieś, Wyki 
 

 
Zespół Szkół 
Publicznych,  

Nowa Wieś 36 
 



Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Wyborca niepełnosprawny do dnia 20 października 2015r. może złożyć wniosek o dopisanie go             

do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym  do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(obwód głosowania nr 1). Wyborca ten zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym 
dla miejsca stałego zamieszkania.    

 

Głosowanie korespondencyjne 
   Przepisy Kodeksu wyborczego przewidują możliwość głosowania korespondencyjnego. Zamiar 
głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy ustnie, pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektronicznej (na adres: sekretariat@rozdrazew.pl) do 12 października 
2015r.  W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej 
gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazać adres stałego zamieszkania, 
na który ma zostać  wysłany pakiet wyborczy. Wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem 
nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a.  
Pakiet wyborczy z Urzędu Gminy zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy nie później 
niż do 17 października br.  
Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa  do głosowania. 
 

Głosowanie przez pełnomocnika 
   Ponadto przepisy umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który odda głos w imieniu wyborcy 
w dniu 25 października 2015r. Przez pełnomocnika może głosować:  
- wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
równoznaczne orzeczenie organu rentowego (tj. o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności                 
do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów), 
- osoba o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny, 
- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 75 lat. 
 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający 
pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.  
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną 
z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, 
brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki do pełnomocnika.  
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy najpóźniej                 
do dnia 16 października 2015r. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być 
pełnomocnikiem, kopię aktualnego orzeczenia  o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy 
wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat).  
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa lub w innym miejscu wskazanym we wniosku przed upoważnionym pracownikiem 
Urzędu Gminy.  
 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa poprzez złożenie najpóźniej                           
do 23 października 2015r. stosownego oświadczenia wójtowi lub właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania. 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli 
wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 
 

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzoną 
w alfabecie Braille'a 
   Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza 
wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na kartę, 
którą zwraca komisji po oddaniu głosu.  
 

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji 
obwodowej (również w pomieszczeniu za  zasłoną) inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc              
ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. 
Komisja na prośbę wyborcy niepełnosprawnego może przekazać ustnie treść obwieszczeń 
wyborczych.  



 
Wyborcom niepełnosprawnym informacje o uprawnieniach w Wyborach Parlamentarnych 
przekazywane są na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych,                  
w tym drogą elektroniczną.  
 
Formularze wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgody dostępne są na stronie 
internetowej gminy pod adresem www.rozdrazew.pl w zakładce „Wybory Parlamentarne”. 
 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3, pokój nr 9 lub 
telefonicznie (62) 722 13 05.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


