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Regulamin prawyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 

Art.1. Informacje ogólne 

1. Organizatorem prawyborów jest Gmina Wieruszów, zwana dalej Organizatorem. 

2. Prawybory organizowane są lokalnie na terenie gminy Wieruszów. 

3. Termin przeprowadzenia prawyborów ustala się na 6 października 2019r w godz. od 8:00 do 

18:00. 

4. Celem prawyborów jest zbadanie preferencji mieszkańców gminy Wieruszów względem partii 

politycznych biorących udział w wyborach parlamentarnych 2019. 

5. Prawybory mają charakter sondażu opinii publicznej i są przeprowadzane niezależnie od 

wyrażenia przez komitety wyborcze chęci uczestnictwa w prawyborach. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prawyborów. 

 

Art.2. Warunki uczestnictwa w prawyborach 

1. Kandydatami w prawyborach są komitety wyborcze z okręgu sieradzkiego biorące udział 

w wyborach do Sejmu 2019. 

2. Listy kandydatów ustala Organizator w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej. 

3. Udział w prawyborach jest dobrowolny. 

4. W głosowaniu może wziąć udział mieszkaniec gminy Wieruszów, który najpóźniej w dniu 

głosowania ukończy 18 lat. 

 

Art.3. Zasady przeprowadzania prawyborów 

1. Prawybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania umożliwiają parawany 

wyborcze znajdujące się w lokalach. 

2. Prawybory są ważne niezależnie od tego, ilu wyborców weźmie  w  nich udział. 

3. Do przeprowadzenia prawyborów Burmistrz Wieruszowa powołuje spośród pracowników 

Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych Miejską Komisję Wyborczą i 12 

Obwodowych Komisji Wyborczych. 

4. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy: 

1) ustalenie wzoru karty wyborczej, 

1) przyjmowanie od komitetów wyborczych zgłoszeń mężów zaufania do udziału w pracach 

Obwodowych Komisji Wyborczych oraz wystawianie im upoważnień, 

2) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, 

3) podanie do publicznej wiadomości informacji o frekwencji wyborczej wg. stanu o godz. 12:00 

i 15:00, na podstawie meldunków przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze 
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4) rozstrzyganie wszelkich zagadnień spornych zgłoszonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze, 

5) ustalenie ostatecznych wyników głosowania na podstawie protokołów Obwodowych Komisji 

Wyborczych oraz ich ogłoszenie w drodze obwieszczenia. 

5. Do zadań Obwodowych Komisji Wyborczych należy: 

1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie, 

2) czuwanie nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu w miejscu i czasie głosowania, 

3) złożenie meldunku o frekwencji wyborczej o godz. 12:00 i 15:00 do Miejskiej Komisji 

Wyborczej, 

4) obliczenie głosów i przekazanie wyników Miejskiej Komisji Wyborczej. 

6. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych 

odpowiadają numerom i granicom obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji 

Wyborczych w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 13 października 2019r. z wyłączeniem 

obwodu głosowania w szpitalu powiatowym w Wieruszowie oraz siedziby Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 2, która zlokalizowana będzie w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie. Informacja 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Komitetom Wyborczym przysługuje prawo zgłoszenia po jednym mężu zaufania do udziału 

w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych. 

8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres 

zamieszkania męża zaufania. 

9. Zgłoszenie upoważnia męża zaufania do obserwowania prac komisji i zgłaszania zastrzeżeń. 

10. W dniu prawyborów nie obowiązuje cisza wyborcza i agitacja Komitetów może być 

prowadzona  bez ograniczeń za wyjątkiem lokali wyborczych. 

 

Art.4. Głosowanie 

1. Głosowanie przeprowadza się w lokalach stanowiących siedziby Obwodowych Komisji 

Wyborczych. 

2. Wyborcy głosują osobiście w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych, których granice 

obwodu obejmują ich miejsce zamieszkania. 

3. Każdemu wyborcy przysługuje 1 głos. 

4. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią 

Prawyborów. 

5. Na karcie do głosowania zamieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania oraz 

warunkach ważności głosu. 
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6. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca wypełnia deklarację uczestnictwa 

w prawyborach wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a następnie 

okazuje komisji wyborczej dokument umożliwiający potwierdzenie jego tożsamości. Komisja wpisuje 

dane wyborcy do centralnego rejestru dostępnego dla wszystkich komisji celem eliminacji 

wielokrotnego głosowania przez tego samego wyborcę. 

7. Po pozytywnej weryfikacji w centralnym rejestrze Wyborca otrzymuje kartę do głosowania. 

8. Wyborca głosuje tylko na jeden komitet wyborczy, stawiając na karcie do głosowania znak „x” 

w kratce z lewej strony obok nazwy komitetu. 

9. Przez znak „x” rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. 

10. Wyborca wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu 

w lokalu wyborczym. 

 

Art.5. Głosowanie przez pełnomocnika 

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 

75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w prawyborach. 

2. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed burmistrzem lub upoważnionym przez niego 

pracownikiem urzędu gminy nie później niż na dwa dni przed terminem prawyborów. 

3. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje komisji wyborczej dokument 

umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania. 

 

Art.6. Ogłoszenie wyników 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Obwodowe Komisje Wyborcze przekazują deklaracje 

uczestnictwa w prawyborach upoważnionym pracownikom gminy i dokonują przeliczenia głosów. 

Ustalone wyniki głosowania spisują w protokole wg. wzoru ustalonego przez Organizatora, który po 

podpisaniu przez wszystkich członków komisji przekazują Miejskiej Komisji Wyborczej. 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza za nieważne uznaje głosy: 

1) oddane na kartach do głosowania innych niż ustalone, 

2) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak „x” w kratce przy więcej niż 

jednym komitecie wyborczym, 

3) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca  nie umieścił znaku „x” w kratce przy 

żadnym komitecie wyborczym, 

4) oddane na kartach całkowicie przedartych. 

3. Dopisanie informacji i komentarzy na karcie do głosowania nie wpływa na ważność głosu. 

4. Obwodowa Komisja Wyborcza kończy pracę z chwilą przyjęcia protokołu przez Miejską 

Komisję Wyborczą. 
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5. Miejska Komisja Wyborcza kończy pracę z chwilą wydania obwieszczenia z wynikami 

prawyborów, które stanowi oficjalny dokument potwierdzający wynik prawyborów. 

 

Art.7. Głosowanie elektroniczne 

1. W ramach testowania rozwiązań elektronicznych, równolegle z głosowaniem przy pomocy kart 

do głosowania, może być przeprowadzone głosowanie przy pomocy urządzeń elektronicznych. 

2. Zbiorcze wyniki głosowania drogą elektroniczną operator systemu podawać będzie na bieżąco 

do publicznej wiadomości za pośrednictwem elektronicznych form przekazu. 

3. Wyniki głosowania drogą elektroniczną są traktowane, jako wstępne badanie sondażowe i nie 

stanowią oficjalnych wyników wyborów. 

 

Art.8. Postanowienia dodatkowe 

1. Udział w Prawyborach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku utrwalonego podczas imprezy w celach promocyjnych. 

2. Wyborcy, którzy wezmą udział w prawyborach  mogą wziąć udział w konkursie wiedzy 

o gminie Wieruszów „Na wieruszowskim szlaku” i wygrać atrakcyjne nagrody. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie takiej woli przez wyborcę na deklaracji 

uczestnictwa  i podanie numeru telefonu. 

4. Zasady przeprowadzenia konkursu określa odrębny regulamin. 

 

Art.9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych wyborców, pełnomocników 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm), 

dalej „RODO” informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wieruszowa, z siedzibą przy  

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. 627832610, e mail: um@wieruszow.pl; 

2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych, tel. 

627832615, e-mail: inspektordanych@wieruszow.pl; 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych  jest art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2  

lit. a RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych będzie odbywało się na 

podstawie wyrażonej zgody w celach, o których mowa w niniejszym Regulaminie,  

a w szczególności w celu zbadania preferencji mieszkańców gminy Wieruszów względem partii 

politycznych biorących udział w wyborach do Sejmu 2019r. oraz w celu wzięcia udziału 

w konkursie wiedzy o gminie Wieruszów „Na wieruszowskim szlaku”; 

mailto:um@wieruszow.pl
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4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Miejskiej i Obwodowych Komisji 

Wyborczych, upoważnieni pracownicy Administratora danych, osoby w ramach zawartych umów 

cywilnoprawnych realizujące zadania z zakresu organizacji prawyborów oraz podmiot 

przetwarzający świadczący na rzecz Administratora usługi w zakresie asysty technicznej aplikacji 

WEB do weryfikacji osób biorących udział w głosowaniu; 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do 

podsumowania i rozliczenia prawyborów, nie dłuższy niż ½ roku od momentu sporządzenia 

protokołu z prawyborów przez Miejską Komisję Wyborczą lub do momentu wycofania zgody; 

6) podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych; 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

automatyzowany, stosownie do art.22 RODO; 

9) w zakresie, na zasadach i warunkach określonych w RODO, osoba której dane dotyczą posiada 

prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania,  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia  tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz  cofnięcia wyrażonej  zgody,  

w dowolnym momencie, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych. Cofnięcie 

wyrażonej zgody może nastąpić na wniosek złożony na adres Administratora danych. 

 

 

           Burmistrz Wieruszowa 

                 Rafał Przybył 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

Prawyborów do Sejmu RP 2019  

 

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania  

oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 Wieruszów ulice: 

Graniczna, Kępińska, Kolejowa, Kuźnicka, Księdza 

Mariana Myszkowiaka, Mirkowska, Ostrzeszowska, 

Podzamcze, Księdza Antoniego Rzadkiego, Rzemieślnicza, 

Spółdzielcza, Teklinowska, Willowa, ul. Osiedle Bajkowe, 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Wieruszowie,  

ul. Teklinowska 27 

2 Wieruszów ulice: 

Aleja Jacka i Agatki, Aleja Turystyczna, Bolesławiecka, 

Braci Polaków, Bulwar Różany, Buźniczna, Cmentarna, 

Ciasna, Ciemna, Jarosława Dąbrowskiego, Getta 

Wieruszowskiego, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Kaliska, 

Klasztorna, Mikołaja Kopernika, Krótka, Łąkowa, Mała, 

Adama Mickiewicza, Motowidłowska, Nadrzeczna, Nowa, 

Stefana Okrzei, Ogrodowa, Parkowa, Piskorska, Polna, 

Poprzeczna, Prosta, Przechodnia, Rynek, Słoneczna, 

Sportowa, Warszawska od nr 1-90a, Klemensa Wierusza, 

Wincentego Witosa, Wrocławska, Zamkowa, Zielona 

Urząd Miejski  

w Wieruszowie 

ul. Rynek 1-7 

3 Wieruszów ulice: 

 Aleja Solidarności, Biskupa Stefana Bareły, Pawła 

Brylińskiego, Fabryczna, Jałowcowa, Leśna, Marianów, 

Osiedlowa, Pogodna, Sosnowa, Spokojna, Szkolna, 

Ustronna, Ludwika Waryńskiego, Osiedle Waryńskiego, 

Żydowska 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Wieruszowie 

ul. Fabryczna 1 

4 Wieruszów ulice:  

 Wschodnia, Osiedle Fabryczna blok nr I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,  

ul. Bursztynowa 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Wieruszowie 

Wieruszów, 

ul. Warszawska 123a  

5 Wieruszów ulice:  

Akacjowa, Brzozowa, Handlowa, Jarzębinowa,  

Kasztanowa, Klonowa, Księdza Augustyna Kordeckiego, 

Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Szpitalna, Wiśniowa, 

Warszawska od nr 91 do 160, Osiedle Warszawska blok I-

VI 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Wieruszowie 

ul. Warszawska 123a 

6 Wieruszów ulice: 

 

Władysława Broniewskiego, Jana Kochanowskiego, Marii 

Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Elizy Orzeszkowej, 

Bolesława Prusa, Przejazd, Henryka Sienkiewicza, 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

im. Stanisława Staszica  

w Wieruszowie 

ul. Szkolna 1-3 
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Spacerowa, Wieluńska  

7 Sołectwo: Teklinów,  

Nawrotów,  

Sołectwo: Jutrków 

Szkoła Podstawowa  

w Teklinowie 

Teklinów 121 

8 Sołectwo: Kuźnica Skakawska 

Kuźnica Skakawska Skakawa 

Kuźnica Skakawska Dobrydział 

Sołectwo: Mieleszynek 

Sołectwo: Klatka 

Mesznary 

Budynek szkolny  

w Kuźnicy Skakawskiej  

Kuźnica Skakawska 2 

9 Sołectwo: Pieczyska 

Grześka 

Sołectwo: Chobanin 

Górka Wieruszowska 

Szkoła Podstawowa 

w Pieczyskach 

Pieczyska, 

 ul. Szkolna1  

10 Sołectwo Mirków Budynek szkolny  

w Mirkowie 

Mirków 51 

11 Sołectwo: Cieszęcin 

Sołectwo: Kowalówka 

Sołectwo: Polesie 

Sopel 

Budynek szkolny  

w Cieszęcinie 

Cieszęcin 40 

12 Sołectwo: Wyszanów 

Mieczków  

Sołectwo: Lubczyna 

Szkoła Podstawowa  

w Wyszanowie 

Wyszanów, 

ul. Szkolna 10 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Prawyborów do Sejmu RP 2019  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W PRAWYBORACH DO SEJMU RP 2019  

 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….., 
                                 (należy podać imię i nazwisko)  

 

urodzony/a w: ……………………………….. roku,                                       

                               (należy podać tylko rok urodzenia)   

 

zamieszkały/a w:  …………………………...……………………………………………………… 

 

   .………………………………………………………………………………….  

(należy podać dokładny adres zamieszkania)    

 

deklaruję chęć udziału w prawyborach do Sejmu RP przeprowadzanych przez Gminę Wieruszów 

i oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu prawyborów do Sejmu RP 2019 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 123/2019 Burmistrza Wieruszowa. 

 

             

    …………………………………………………………………........ 

(data i podpis składającego deklarację)   

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu „Na wieruszowskim szlaku” 

oraz chcę wziąć udział w konkursie i w tym celu podaję numer telefonu: ..…………………………   

W przypadku zakwalifikowania do grona laureatów konkursu wyrażam/nie wyrażam*  zgody na 

publikację mojego wizerunku w celu informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej 

gminy Wieruszów oraz na stronie facebookowej gminy Wieruszów.  

              

…………………………………………………………………....

   (data i podpis składającego deklarację)  

 

 

*właściwą odpowiedź podkreślić   


