
INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w GMINACH LICzĄCvCH powyzEJ 20 000 rrłIpszreŃców

WYbory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województw a oraz wybory wójta,

(burmistrzą prezydenta miasta) zostanąprzeprowadzone w dniu 21 października 20l8 r. w godzinach

od 7.00 do 21.00.

W wYborach do rady gminy liczącej powyzej 20 000 mieszkańców, do rady powiatu i do sejmiku
wojewódźwa głosowaĆ mozna tylko na j ed ną listę kandydatów, stawiając na karcię do głosowa nia znak

,,X" W kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatow z tej listy (wskazując jego

pierwszeństwo do otrzymania mandafu ).

Postawienie znaku ,.X"'w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej

niŻ jednej liŚcie lub niepostawienie znaku,,X" w żadnejkratce powoduje niewazność głosu.

W wyborach wójta (burmistrzao prezrydenta miasta):

: jezeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata * głosować mohta tylko na jednego kandydata,

stawiając na karcie do głosowania znak ,,X" z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego

wyborca głosuje.

Postawięnie znaku ,.X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niz jednego kandydata

lub niepostawienie znaku,,x"rv żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

' jezeli zaĘestrowano tylko jednego kandydata - głosując za wyborem kandydata, stawia się znak ,,X"
w kratcę oznaczonej słowem ,,TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując

Przeciwko wYborowi kandydata stawia się znak ,,X" w kratce oznaczonej słowem ,,NfE" z lewej
strony obok nazwiska kandydata.

Postawienie znaku ..X" w obu kratkach lub niepostawienie amku ,,X" w żadnej kratce powoduje

niewżność głosy.

znak,,,x" to co najmniej dwie lirrie przecinające się w obrębie kratki.

JęŻeli w Pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie uzyska
więcej niz Połowy waznie oddanych głosów, w dniu 4 listopada 2018 r.n równiez w godzinach od 7,00

do 21.00, zostanie Przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania

i warunki wazności głosu są takie jak w dniu pierwszego głosowania



Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczęnie o znacznym lub unliarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą

głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowan,ia korespondencyjnego

powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu, najpóźniej do dnia 8 pażdziemika

20l8 r. Zgjoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego doĘczy jednocześnie ponownego głosowania

(tzw. II turĄ w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania

ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed

pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóżniej do dnia

ż5 pażdziernika 2018 r.

Wyborcy, lłótzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a tŃżę wyborcy posiadający orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania

przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie

gminy (miasta), w której jest wpisany do rejeshu wyborców, najpóżniej do dnia 12 pńdziemika 2018 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy równiez ponownego głosowarria

w wyborach wójta (burmistrza, ptezydenta miasta), jeżelibędzie ono pźeprowadzone. Natomiast wyborca,

który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, moze

złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania,najpóźriej do dnia 26 pażdzieruika 2018 r,

W przypadku wątpliwości zllliązarrych z ttdziŃęm w głosowaniu plania mozna zgłaszac do urzędu gminy

(miasta).


