Informacja
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 8 października 2007 r
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje ,
że w urzędzie gminy ( pokój 205 ) w godzinach urzędowania ,
będzie dostępny do wglądu spis wyborców
sporządzony na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzone na dzień 21.10.2007 r
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane
umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje poprzez udzielenie informacji potwierdzającej, iż
osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z
powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się w pewnym zakresie od
danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest
potwierdzana na piśmie.

• Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt
stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy
nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu
czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa
wyborca do 11 października 2007

• Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie
obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na
obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni oni złożyć
wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej do dnia 11 października 2007 r.

• Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów
może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem
takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za
granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie
gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej
do 19 października 2007
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze
spisu wyborców w miejscu swego zamieszkania.
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