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Do natychmiastowego rozpowszechnienia – wrzesień 2017 

 

Zródła informacji dla kandydatów ubiegających się o urząd w 2018 
 

Komisja Wyborcza miasta Chicago oferuje wiele materiałów informacyjnych dla kandydatów i sztabów 

wyborczych, przygotowujących się do składania petycji pod koniec listopada aby ubiegać się o urząd                       

w marcowych prawyborach oraz listopadowych wyborach powszechnych 2018.  

 

Informacje dostępne w Komisji Wyborczej miasta Chicago: 

 

 Lista spisu wyborców w poszczególnych okręgach (dostępna w urzędzie Komisji Wyborczej pod 

adresem 69 W. Washington St., Szóste Piętro).  Sztaby wyborcze mogą również ubiegać się o listę spisu 

wyborców w poszczególnych dystryktach wyborczych.  

 Komputery są dostępne w godzinach urzędowania dla osób, które zbierają podpisy pod petycjami                

w celu weryfikacji nazwisk, adresów oraz dystryktów wyborczych osób składających podpisy pod 

petycjami (w urzędzie Komisji Wyborczej pod adresem 69 W. Washington St., Szóste Piętro). 

 Mapy okręgów wyborczych, okręgów miejskich i innych dystryktów wyborczych (są dostępne                       

w urzędzie Komisji Wyborczej pod adresem 69 W. Washington St., Szóste Piętro). 

 Pod linkiem “Twoje Informacje Wyborcze” na stronie internetowej pod adresem chicagoelections.com, 

osoby sprawdzające petycje mogą wpisać nazwisko i adres osoby podpisującej petycje w celu 

sprawdzenia czy ta osoba jest zarejestrowana do głosowania pod określonym adresem oraz sprawdzić 

czy adres znajduje się w określonym dystrykcie wyborczym.  

 Pod linkiem “Udział w Wyborach ” na stronie internetowej chicagoelections.com, sztaby wyborcze 

mogą znaleźć: 

o Linki dotyczące dokumentów “Składanie/Oprotestowanie Petycji” na stronie internetowej. 

o Kalendarz wyborczy zawierający listę ustaw stanowych i wymagań dotyczących podpisów 

wyborców, terminy składania petycji oraz składania wniosków kwestionujących złożone 

petycje. Kalendarz zawiera również harmonogram głosowania drogą pocztową, wczesnego 

głosowania, głosowania w dniu wyborów oraz podsumowanie i wyniki wyborów z poprzednich 

lat.  

o Linki do kalendarzy i poradnika Stanowej Rady Wyborczej Illinois (Illinois State Board of 

Elections) dla kandydatów oraz sprawozdań finansowych kampanii wyborczych.  

o Indeks Decyzji Rady Wyborczej, który przedstawia decyzje Rady Wyborczej oraz sądu 

dotyczące różnych tematów związanych ze składaniem petycji i innych dokumentów, które 

muszą zostać złożone aby ubiegać się o urząd. 

o Biblioteka Rady Wyborczej z linkami podjętych decyzji przez Radę miasta Chicago od 1980 

roku. 

o Seria filmów wideo dotycząca przeglądu procesu sprzeciwów złożonym petycjom. Te filmy 

przedstawiają niektóre z procedur związanych ze składaniem wniosków kwestionujących  

złożone petycje i odpowiedziami na sprzeciwy.  

 

Komisja Wyborcza miasta Chicago dostarcza źródła informacji wszystkim sztabom wyborczym.    

Jakkolwiek, zgodnie z prawem, Komisja Wyborcza nie może udostępnić wskazówek lub porad sztabom 

wyborczym jak przygotować petycje i dokumenty.  Komisja Wyborcza zdecydowanie zachęca wszystkie 

osoby, które zamierzają ubiegać się u urząd publiczny do zasiągnięcia porady prawnika, zorienowanego   

w ustawach i zasadach składania petycji i sprawozdań finansowych kampanii wyborczych.                                                                                                                                  


