
Informacja 

o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 

 

Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania 

utworzonych na terenie gminy, w których przeprowadzono pierwsze 

głosowanie. 

Głosowanie przeprowadzą w dniu 4 lipca 2010 r. w godzinach 6.00 - 

20.00 te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały 

głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r. 

Warunkiem udziału w ponownym głosowaniu jest objęcie wyborcy 

spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania 

według stanu na dzień 20 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem zmian 

wynikających z aktualizacji spisu wyborców między dniem pierwszego 

głosowania, a dniem ponownego głosowania. 

W spisie wyborców z urzędu zostaną dodatkowo umieszczone w miejscu 

swojego stałego zamieszkania osoby, które w okresie między dniem 

pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania: 

1) ukończą 18 lat nie później niż w dniu 4 lipca 2010 r., 

2) zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem, 

3) zostaną na własny wniosek wpisane do rejestru wyborców w miejscu 

faktycznego stałego zamieszkania, a osoby nigdzie niezamieszkałe - w 

miejscu pobytu, 

4) uzyskały pozytywną decyzję o uwzględnieniu reklamacji w sprawie 

pominięcia ich w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców, 

5) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu. 

Wyborcy przebywający czasowo na terenie Gminy Pleśna mogą 

składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Wnioski składa się 

w Urzędzie Gminy Pleśna pok. Nr 16,  II piętro,  najpóźniej w 10. dniu 

przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r. 



Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w okresie między dniem 

pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania może otrzymać 

zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego 

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 w dniu 

ponownego głosowania składa się, najpóźniej na 2. dni przed dniem 

ponownego głosowania, tj. do 2 lipca 2010 r., w Urzędzie Gminy 

Pleśna pok. Nr 16, II piętro - osobiście lub przez upoważniona osobę. 

 

Głosowanie przez pełnomocnika 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: 

1) wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu 

rentowego,  

2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. 

W dniu ponownego głosowania przez pełnomocnika będą mogli głosować 

wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania udzielili 

pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w wyborach w dniu 

ponownego głosowania lub w dniu pierwszego i ponownego głosowania, 

pod warunkiem, że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte. Ponadto wyborcy, 

którzy po dniu pierwszego głosowania będą chcieli udzielić 

pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w dniu ponownego 

głosowania składają, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania. Wniosek składa się najpóźniej w 10. dniu przed dniem 

ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.  

w Sekretariacie Urzędu Gminy Pleśna pok. Nr 9 I piętro. 

 

 

 


