Informacja na temat spisu wyborców
1. Spis sporządzany jest na podstawie rejestru wyborców, w spisie z urzędu
są ujmowane osoby zameldowane na pobyt stały oraz osoby, które na własny
wniosek zostały wpisane do rejestru wyborców. Nie są ujmowane osoby
zameldowane na pobyt czasowy.
2. W wyborach samorządowych nie są wydawane zaświadczenia do
głosowania. Do 16 października można natomiast dopisać się do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania, ale tylko w obrębie okręgu
wyborczego, w którym wyborca zamieszkuje.
3. Spisy wyborców w odrębnych obwodach głosowania (zakłady karne,
szpitale) są sporządzane na podstawie wykazów sporządzonych przez
dyrektorów zakładów. Członkowie komisji w tych obwodach powinni zwrócić
szczególną uwagę czy w rubryce uwagi są zamieszczone jakieś informacje (np.
„tylko do sejmiku”).
4. Spis jest sporządzany w części A i B w formie wydruku komputerowego
w ten sposób, że:
- ulice są umieszczone wg kolejności alfabetycznej,
- budynki wg kolejności numerów,
- mieszkania wg kolejności nr w budynku,
- spis części A obejmuje obywateli polskich gdzie wymienia się
podstawowe dane wyborcy: imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia,
numer PESEL oraz adres,
- spis części B obejmuje obywateli Unii Europejskiej uprawnionych
do udziału w wyborach do rad gmin oraz wyborach prezydenta gdzie
wymienia się dane wyborcy; nazwisko i imię (imiona), imię ojca,
datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.
5. Urząd Gminy Nowinka zobowiązany jest do sporządzenia spisu
(podstawowego) do 30 września 2018 r (tj. niedziela) więc termin zostaje
przedłużony do 01.10.2018 r. W związku z ruchem ludności (zameldowania,
wymeldowania) pomiędzy 01 października, a 19 października 2018 r.,
konieczne jest sporządzenie spisu dodatkowego, w którym ujęte będą osoby,
które w tym czasie zameldowały się na pobyt stały w gminie Nowinka, bądź
złożyły wniosek o dopisanie do rejestru wyborców..
6. Do spisu dołączony będzie wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa
do głosowania. Wnioski o głosowanie przez pełnomocnika mogą być składane
do 12 października 2018 r..

