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e-mail: redakcja@umtychy.pl

ABC wyborcy
Rozmowa z Grażyną Rygielską urzędnikiem
wyborczym w Urzędzie Miasta Tychy

Zbliżają się wybory
samorządowe. 16 listopada
wybierzemy Prezydenta
Miasta oraz osoby, które przez
następne cztery lata będą nas
reprezentować w Radzie Miasta
Tychy. Dziś przedstawiamy
drugą cześć poradnika wyborcy,
a w niej informacje istotne
przede wszystkim dla wyborców
niepełnosprawnych.

2 . 5 } *  n r  

:<%25<6$025=k'2:(

16 listopada 2014

JïRVXMHFLH 3DñVWZR

O

WXWDM

soby niepełnosprawne pragnące zagłosować w zbliżających się wyborach samorządowych mogą
skorzystać z przewidzianych dla nich udogodnień.
Mogą m.in. wybrać lokal w granicach swojego okręgu,
w którym najwygodniej będzie im głosować, albo skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego.
W obu przypadkach muszą jednak wcześniej dopełnić
pewnych formalności, o których piszemy poniżej.

Wybierz lokal
Ponad połowa z 63 obwodowych komisji wyborczych
będzie miała swoje siedziby w lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na plakatach z obwieszczeniem prezydenta miasta, które zostaną umieszczone w uczęszczanych miejscach na terenie całego miasta, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Tychy w zakładce Wybory, można znaleźć
informację, które z obwodowych komisji wyborczych są
przystosowane do tego, by osoby niepełnosprawne mogły
w nich osobiście zagłosować. Można tam też sprawdzić
(arkusz „Sprawdź gdzie głosujesz”), do jakiego obwodu
głosowania jest przypisane nasze miejsce zamieszkania.
Jeżeli w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania niepełnosprawnego wyborcy nie ma stosownych
udogodnień, może on głosować w innym, wybranym
przez siebie obwodzie, dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, jednak tylko na obszarze swojego
okręgu wyborczego (przypominany: miasto podzielone
jest na 5 okręgów wyborczych, te z kolei podzielone są
na obwody głosowania, których jest 63).
Jednak aby zagłosować w innym obwodzie, osoba
niepełnosprawna musi złożyć wniosek o dopisanie do listy
wyborców w wybranym obwodzie. Wnioski takie urząd
miasta przyjmuje do 12 listopada w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. nr 502, 503, 504).
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Gdzie głosujemy?
Masz wątpliwości, do którego lokalu powinieneś udać się na głosowanie?
W najbliższym czasie na klatkach schodowych na terenie całego miasta
pojawią się plakaty informujące o siedzibie właściwej dla danego adresu
obwodowej komisji wyborczej. Na plakacie znajdzie się adres oraz zdjęcie
lokalu, a także informacja, jakie ulice należą do tego obwodu.

Głosowanie korespondencyjne
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może także zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, wyborca powinien zgłosić w urzędzie miasta.
Po zgłoszeniu, nie później niż 7 dni przed terminem
głosowania, wyborca otrzyma pakiet wyborczy zawiera-
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jący m.in. karty do głosowania, zaadresowaną kopertę zwrotną, instrukcję i nakładkę
w alfabecie Braille’a, jeśli wyborca jej zażądał.
Kopertę zwrotną z wypełnionymi kartami
do głosowania odbierze od wyborcy pracownik Poczty Polskiej, najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny może też osobiście dostarczyć kopertę w dniu wyborów
do wyznaczonej do głosowania korespondencyjnego obwodowej komisji wyborczej
właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania.
Sylwia Witman

Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych:
Okręg wyborczy nr 1:

Okręg wyborczy nr 3:

æ II Liceum Ogólnokształcące, ul. Norwida 40, Tychy
æ Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 102, Tychy
æ Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 10, Tychy
æM
 iejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26,
Tychy
æ Przedszkole Nr 11, ul. Bukowa 29, Tychy

æ
æ
æ
æ

Okręg wyborczy nr 2:
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ

Zespół Szkół Nr 5, ul. Edukacji 11, Tychy
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Korczaka 6, Tychy
Zespół Szkół Nr 1,ul. Filaretów 27, Tychy
Zespół Szkół Nr 2,ul. Elfów 9, Tychy
Przedszkole Nr 19, al. Niepodległości 154, Tychy
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8, ul. Edukacji 21, Tychy
Zespół Szkół Sportowych, al. Niepodległości 190,
Tychy

Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Generała De Gaulle’ a 18, Tychy
Przedszkole Nr 5, ul. Orzeszkowej 56, Tychy
Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1, Tychy
Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Zgrzebnioka 45, Tychy

Okręg Wyborczy nr 4:
æ
æ
æ
æ
æ
æ

Zespół Szkół ul. Czarnieckiego 22, Tychy
Przedszkole Nr 29, ul. Hubala 7, Tychy
Przedszkole Nr 26, ul. Młodzieżowa 5, Tychy
Przedszkole Niepubliczne, ul. Nałkowskiej 6, Tychy
Zespół Szkół Nr 6, al. Piłsudskiego 10, Tychy
Szkoła Podstawowa Nr 37,ul. Konecznego 1, Tychy

Okręg wyborczy nr 5:
æ Gimnazjum Nr 3, ul. Borowa 123, Tychy
æ Zespół Szkół Nr 4, al. Bielska 100, Tychy

TM: Jak przebiegają przygotowania do wyborów samorządowych?
Grażyna Rygielska: Mamy już
za sobą etap rejestracji list kandydatów oraz powoływanie obwodowych komisji wyborczych.
W okresie przed rejestracją mamy
zawsze bardzo dużo pytań od kandydatów i pełnomocników komitetów wyborczych odnośnie
procesu rejestracji. Tak też było
i tym razem. Bardzo duże było też
zainteresowanie pracą w obwodowych komisjach wyborczych,
znacznie większe niż przed majowymi wyborami do Parlamentu
Europejskiego. Mieliśmy tak wiele
zgłoszeń, że trzeba było przeprowadzić losowanie.
Zostały już wydrukowane i rozmieszczone na terenie miasta
plakaty z Obwieszczeniami Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na prezydenta oraz radnych miasta. Teraz czeka nas drukowanie
kart do głosowania i nadzór nad
tym procesem, a także szkolenia
dla członków obwodowych komisji wyborczych.
Jak wygląda praca obwodowej komisji wyborczej?
Najpierw członkowie komisji muszą odbyć szkolenie. W sobotę,
przed dniem głosowania muszą
być obecni w lokalu, wówczas są
im przekazywane karty do głosowania, spis wyborców i wszelkie inne materiały. Członkowie
komisji muszą skontrolować budynek czy nie ma materiałów
agitacyjnych, przygotować lokal, przeliczyć karty do glosowania, sprawdzić ich poprawność
i przekazać meldunek do urzędu.
W niedzielę lokale wyborcze są

otwarte od godz. 7.00 do 21.00, ale
komisje zaczynają pracę o godz.
6.00. Cały czas w lokalu musi
przebywać co najmniej połowa
składu komisji, w tym przewodniczący lub jego zastępca. O godz.
21.00 następuje zamknięcie lokalu
i komisja przystępuje do ustalenia
wyników głosowania w poszczególnych wyborach według ściśle
określonej procedury.
Po ustaleniu wyników są one
wprowadzone do systemu informatycznego i później przekazywane do Miejskiej Komisji Wyborczej. Tak więc z pewnością nie
jest to jeden dzień pracy, jak się
często uważa.

Czy wiele osób korzysta
w Tychach z możliwości głosowania przez pełnomocnika
lub głosowania korespondencyjnego?
W wyborach samorządowych
w 2010 roku zostało wydanych 14
aktów pełnomocnictwa. Do dnia
dzisiejszego nie wpłynął żaden
wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa, ale termin ich
składania upływa dopiero 7 listopada. Jeśli chodzi o głosowanie
korespondencyjne, do Urzędu
wpłynęły dwa wnioski. W wyborach samorządowych w 2010
roku korespondencyjnie głosowało trzech wyborców.
Jeśli chodzi o możliwość dopisania się do rejestru wyborców
w Tychach (dla wyborców nie
zameldowanych na pobyt stały
na terenie miasta – przyp. red.),
w 2010 było takich 49 wniosków.
W chwili obecnej mamy ich 6, ale
z doświadczenia wynika, że największa ilość wniosków w tej sprawie wpływa w ostatnim tygodniu.
Termin upływa 14 listopada.

Warto wiedzieć
Wszelkie informacje o wyborach można znaleźć na stronach
internetowych:
umtychy.pl – po lewej stronie znajdziemy baner „Wybory
samorządowe”
bip.umtychy.pl – w menu przedmiotowym po prawej stronie
znajdziemy zakładkę Wybory → Samorząd 2014.

Ważne terminy
Do 7 listopada wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy ukończyli 75 lat mogą składać w urzędzie miasta wnioski
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w celu oddania głosu
przez pełnomocnika.
Do 12 listopada wyborcy niepełnosprawni mogą składać
wnioski o dopisanie do listy wyborców w obwodzie głosowania innym niż właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do 14 listopada osoby zamieszkujące stale w Tychach, ale nie
posiadające zameldowania na pobyt stały na terenie miasta
oraz osoby nigdzie nie zamieszkujące, ale przebywające stale
na obszarze gminy Tychy, mogą zgłaszać wnioski o dopisanie
ich do rejestru wyborców.
Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, Wydział Spraw Obywatelskich, 5. piętro.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

