
INFORMACJA  

Do dnia 19 września 2011 r. osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy Pleśna zamiar głosowania 

korespondencyjnego, w tym również zamiar skorzystania z nakładki na karty sporządzonej w alfabecie Braille'a. Pakiet 

wyborczy zostanie dostarczony do rąk własnych wyborcy. 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o: 
• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych;  
• niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy;  
• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy;  
• orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
• orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
• nazwisko i imię wyborcy, 
• imię ojca,  
• datę urodzenia,  
• numer PESEL, 
• oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w gminie Pleśna,  
• wskazanie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 
• wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,  
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 
  
Zgłoszenie może być dokonane: ustnie (tj. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pleśnej pok. Nr 15, w godzinach pracy 
Urzędu: poniedziałek w godz. 7.30 do 16.00 wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, w piątek w godz. od 



7.30 do 15.00), pisemnie na adres: Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, faksem nr 14 6 798 947 w. 25 lub 
elektronicznie na adres e-mail: gmina@plesna.pl. 
Przez dokonanie zgłoszenia w formie ustnej należy także rozumieć zgłoszenie telefoniczne. Jednakże w przypadku 
takiego zgłoszenia do Urzędu należy przekazać kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille'a. 
 
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy pok. nr Nr 15, w godzinach pracy Urzędu. 

Informacja telefoniczna: 

 • numery telefonów: 14 6798 170, 6798 182 wewn.29 
• faks: 14 6798 947 w.25 

mailto:gmina@plesna.pl

