
Dlaczego naleiy glosowa6?
Wazne jest, aby kazdy, kto moze glosowae, oddal sw6j glos. Oddanie
glosu jest najlepszym sposobem na wyrazenie swojejopinii o sposobie
rzadzenia krajem.

Wybory lokalne do wladz samoe4dowych odbywajasi€ raz na 5 lat.
Wybory lokalne w 2009 roku odbedq sie w piatek, 5 czerwca 2009 r.,
razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego.W 5 okregach
wyborczych Ballinasloe, Connemara, Loughrea, Oranmore i Tuam
zostanie wybranych 30 radnych do Galway County Council.
Dodatkowo, zostanie wybranych I radnych do wladz miasta w
Ballinasloe, Tuam i Loughrea. Wyborcy w tych miastach maja prawo
glosowania zarowno w wyborach lokalnychjak i do wladz mjasta.

Kto mo2e glosowad?
Kazda osoba pelnoletnia mieszkajqca w lrtandiijest uprawniona do
glgsowania. Rodzaj wybor6w, w kt6rych dana osoba moze glosowad
zale2y od jej obywatelshra.

. Wybory lokalner Obywatele lrlandii, Wietkiej Brytanii, innych
kraj6w Unii Europejskiej oraz krajdw spoza Unii Europejskiej
maj4 p€wo do glosowania w wyborach lokalnych.. Wybory do Parlamentu Europejskiego: Obywatele lrlandii,
Wielkiej BManii oraz innych kraj6w Unii Europejskiej moge
r6wnie2 glosowad w wyborach do parlamentu Europejskiego.

Aby glosowaa w wyborach lokalnych w okregu County Galway
oraz w wyborach do Parlamentu Europeiskiego:. Wymagane iest zamieszkanie w obrebie County calway (patrz

mapka)
. Wymagana jest rejestracja w Rejestze Wyborc6w
. \ttymagana jest pelnoletnos6

Jak moge sprawdzi6 czyjestem wpisana(y) w Reiestrze
Wyborc6w?
W celu sprawdzenia czy dana osoba znajduje sie w Rejestrze
Wyborc6w, nalezy poprosic o wglad do Rejestru w lokalnym uizedzie
miasta, bibliotece publicznej, lokalnym uzedzie pocztowym lub na
lokalnym posterunku policji. Rejestr Wyborc6w mozna r6wnie2
sprawdzid na stronie jnternetowej: www.checkthereqjster.ie

Co zrobicie6ll niolsstem wpisana(y) do Rejestru Wyborc6w?
Osoby, kt6re nie znajduj4siS w Reiesirze Wyborc6w mogazlozyd wniosek
o wpisanie do Suplementu Rejestru Wyborc6w Mo2na tego dokonac
wypelniajqc formularz RFA2 dostepnyw lokalnym urzedzie miasta,
bibliotekach, urzQdach pocztowych lub na posterunkach policji. Formularz
powinien zostac podpisany na lokalnym posterunku policji(prosze nie
zapomnieC o przyniesieniu dokumentu tozsamoscize zdjeciem), a
nastQpnie zostad odeslany do Galway County Council do poniedzialku, 18

maja 2009 r.

W jaki spos6b moge oddae glos?
Glosowa6 mozna w lokalu wyborczym zgodnie z miejscem zamieszkania
Dla ka2dej ulicy wyznaczono odrebny lokalwyborczy.

Kazda osoba, kt6ra znaiduie sie w Rejestrze Wyborc6w, otrzyma karte
uprawniajqcq do glosowania. Na karcie widnieC bedzie nazwisko, adres i

lokal \ryborczy, do kt6rego nale2y sie uda6. Nale2y pamietac o
przyniesieniu do lokalu wyborczego karty uprawniajecej do glosowania oraz
dokumentu to2samosci ze zdjeciem. Jezeli nie olrzymasz karty do
glosowania, nalezy zglosic to odpowiednim wladzom (patrz adres podany
ponizej).

Po przybyciu do lokalu wyborczego nalezy okazac dokument to2samoscl.
Naslepnie wryborca otrzyma kartQ do glosowania. Na karcie bed4widnlaly
nazwlska kandydat6w w porzadku alfabetycznym, ich zdjecia i

przynale2nosc do partii politycznej (e2eli dotyczy).

N8st€pnie nalezy udad sie do kabiny do glosowania i wypelnic karte do
g osowania. Waznejest, aby wpisac cyfre 1 obok nazwiska pierwszego

wybEnego przez siebie kandydata, cyfre 2 obok nazwiska drugiego
wybranego przez siebie kandydata, c)'fre 3 obok nazwiska kzeciego
wybranego pEez siebie kandydata, oraz aby postqpic wten sam spo96b w
pEypadku nazwisk pozostalych wybranych przez siebie kandydat6w. Kart€
do glosowania nalezy zlozyc na pol iumie6cid jaw urnie vvyborczej NlE
nala?y zaznacza' X ani I w zadnym polu.

Aby uzy!ka6 wiecej informacji prosimy skontaktowa6 siQ z Galway
County Councll:
Etrona lntornetowa:
www.galway.ie/en/AbouiYourCouncil/Registerof Electors
Emrll: register@galwaycoco.ie
Tolafon: RejestrWyborc6w pod numerem 091 509310
Adro.: Register of Electors, Galway County Council, County Hall, Prospect
Hlll, Galway


