
I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 
 

Wójta Gminy Pacyna 
 

dla wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów jednostek 
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

 
 
Głosowanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach 7:00 -   
21:00. 
 
Właściwy dla wyborców obwód głosowania, jego granice i siedziby 
obwodowych komisji wyborczych określa obwieszczenie Wójta Gminy Pacyna 
umieszczone w BIP Urzędu Gminy w Pacynie. 
 
WYBORCOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM   PRZYSŁUGUJĄ   NASTĘPUJĄCE 
UPRAWNIENIA: 
 
I.  Prawo do głosowania korespondencyjnego 
 
Zamiar  głosowania  korespondencyjnego  należy  zgłosić  w terminie do dnia  
27 października 2014 r. 
Projekt zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego został 
umieszczony w BIP Urzędu Gminy w Pacynie. 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej w Urzędzie Gminy w Pacynie w godzinach pracy Urzędu, pok. 
nr 16, tel. 24 285 80 54, fax. 24 285 80 64, adres poczty elektronicznej: 
gmina@pacyna.mazowsze.pl 
 
II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika 
 
Wniosek w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć w 
terminie do dnia 7 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w  Pacynie  pokój  nr  
16. 
Wzór  tego  wniosku  został  umieszczony w  BIP Urzędu  Gminy  w  Pacynie. 
Wniosek ten należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pacynie w godzinach pracy 
Urzędu, tel. 24 285 80 54, fax. 24 285 80 64, adres poczty elektronicznej: 
gmina@pacyna.mazowsze.pl 

mailto:gmina@pacyna.mazowsze.pl


 
III. Głosowanie w wybranym obwodzie 
 
Wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
stałego zamieszkania w Urzędzie Gminy w Pacynie pok. nr 16 najpóźniej do 
dnia 12 listopada 2014 r. 
Projekt  wniosku został umieszczony w BIP Urzędu Gminy w Pacynie. 
Wniosek ten należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pacynie w godzinach pracy 
Urzędu, tel. 24 285 80 54, fax. 24 285 80 64, adres poczty elektronicznej: 
gmina@pacyna.mazowsze.pl 
 
IV. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a 
 
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony Wójtowi 
Gminy Pacyna w terminie do dnia 27 października 2014 r. Zgłoszenie może 
być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w 
Urzędzie  Gminy  w  Pacynie w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 16, tel. 
24 285 80 54, fax. 24 285 80 64, adres poczty elektronicznej:  
gmina@pacyna.mazowsze.pl 
Projekt  zgłoszenia  został  umieszczony  w  BIP  Urzędu   Gminy  w  Pacynie.  
 

                                                                 (-) Krzysztof Woźniak 
                                                                   Wójt Gminy Pacyna 
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