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Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w sprawie
wydawania zaświadczeń o prawie do głosowaniu, dopisywania do

spisu wyborców i udostępniania spisu wyborców do wglądu
W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Miasta i Gminy

Ostrzeszów informuje o sprawach dotyczących spisu wyborców:

 pobranie z Urzędu Miasta i Gminy zaświadczenia o prawie do głosowania
Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do dnia 8 maja 2015r. (Biuro Dowodów

Osobistych, pok. 57 – 58 na II piętrze, tel. 732 06 25). Wyborca pobierający takie zaświadczenie jest skreślany
ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania i głosować
może w dowolnym obwodzie głosowania, po przedłożeniu obwodowej komisji wyborczej otrzymanego
zaświadczenia.

 złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w innym obwodzie
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie Miasta i Gminy

Ostrzeszów, innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania, jeżeli złoży wniosek o dopisanie do
spisu wyborców. Wniosek składa się Biurze Dowodów Osobistych (pok. 57 – 58 na II piętrze w Urzędzie Miasta
i Gminy, tel. 732 06 25) najpóźniej do dnia 5 maja 2015r. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny
wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Dopisać się do spisu wyborców
naszej gminy mogą również osoby przebywające na naszym terenie jedynie czasowo oraz nigdzie nie zamieszkałe.

 możliwość wglądu do spisu wyborców
Spis wyborców Miasta i Gminy Ostrzeszów, sporządzony w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, udostępniony będzie do wglądu wyborców w dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015r. w godzinach
pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (od 7.00 do 15.00), ul. Zamkowa 31, w pok. nr 16 na I piętrze.
Wyborcy  na pisemny wniosek  mogą otrzymać informację, czy zostali ujęci w spisie wyborców. Udostępnianie
spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta
w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane
we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona
informacja jest potwierdzana na piśmie

 formularze
Wnioski o udostępnienie spisu do wglądu, o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz o dopisanie

do spisu wyborców dostępne są na stronie www.ostrzeszow.pl (zakładka „Samorząd” w menu nagłówkowym
i dalej  „Wybory Prezydenta RP 2015”).

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr inż. Mariusz Witek

Akcja - PODWÓRKO NIVEA - trwa!

Marzeniem rodziców i dzieci jest wspólne spędzanie czasu. Aby je spełnić
NIVEA stwarza dla nich przyjazną przestrzeń, która im to umożliwi.

PODWÓRKO NIVEA – to rodzinne miejsce zabaw  gdzie rodzice
i dzieci mogą wspólnie spędzić czas w aktywny sposób. Wyjątkowe
Podwórka NIVEA powstaną w 40 lokalizacjach, które zbiorą najwięk
sza liczbę głosów. Głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 maja i podzie
lone jest na dwie tury. Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 20
zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych z końcem
maja.

Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy posiadać aktywny adres
email i każdego dnia oddać jeden głos!

PLANOWANA LOKALIZACJA W OSTRZESZOWIE TO
TEREN PRZY KORTACH TENISOWYCH

STOWARZYSZENIA „PIAST” – PRZY UL. SPORTOWEJ.
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

Dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zarządu Dzielnicy nr 2

Dnia 8 kwietnia 2015 r. w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie odbyły się wybory uzupełniające
władz statutowych Dzielnicy nr 2 naszego miasta. W zebraniu, któremu przewodniczył Pan Włodzimierz
Piekarczyk – Sekretarz Miasta i Gminy uczestniczyli: Pan Mariusz Witek – Burmistrz Miasta i Gminy, Radni
Rady Miejskiej z terenu dzielnicy: Jerzy Marek Szulczyński oraz Patryk Jędrowiak, a także przebyli na
zebranie mieszkańcy Dzielnicy nr 2.

W wyborach Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy zgłoszona została jedna kandydatura – Pana Wiesława
Lacha, który w głosowaniu tajnym wybrany został przez obecnych na zebraniu członków Rady Dzielnicy.
Skład osobowy Rady Dzielnicy uzupełniła Pani Janina Tarchalska.

BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE

UMiG w Ostrzeszowie
przypomina o możliwości

skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych:
30 kwietnia (czwartek) oraz 12 czerwca (piątek) –

mammobus OPEN Poznań,
miejsce postoju: ul. Sportowa przy remizie OSP

ZAPISY ORAZ WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM:
61 850 13 27 lub 800 462 532

INFORMACJA
BIURA RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

30 KWIETNIA 2015 r., o godz. 10:00
W SALI SESYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO

odbędzie się kolejna,
VII sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów.




