Co to jest: rada miejska?
Rada miejska wybierana jest przez mieszkańców Wuppertalu. Reprezentuje ona interesy mieszkańców (obywateli).
Rada miejska współpracuje z zarządem gminy. Rada miejska podejmuje decyzje. Zarząd gminy sprawdza, czy decyzje
te odpowiadają niemieckim prawom. Jeśli zarząd gminy decyzje rady miejskiej przyjmie, bedą one wprowadzone w
życie. Oznacza to, że rada miejska bezpośrednio wspiera mieszkańców Wuppertalu.
Komitet ds. integracji reprezentuje mieszkańców Wuppertalu, którzy mają historię imigracyjną.

Co to jest: tajemnica wyborów?
Wybory w Niemczech sa dobrowolne, anonimowe i bezpłatne. Nikt nie musi wiedzieć, kogo wybieram. To znaczy, że
decyzja o tym, czy chcę to powiedzieć należy do mnie. O wyborze mogę decydować dobrowolnie. Na przykład:
Angela Merkel nie musi wybierać CDU, lecz inną partię.

Jak przebiegają wybory?
Wszyscy, którzy są do wyborów dopuszczeni, otrzymają między 1. a 2. tygodniem sierpnia zaproszenie na wybory
przesłane pocztą. Zaproszenie będzie przesłane na adres podany w urzędzie rejestracji mieszkańców Wuppertalu.
Na zaproszeniu podany jest adres lokalu wyborczego na dzień wyborów w dniu 13.09.2020.
W dniu głosowania wyborca po okazaniu dowodu tożsamości otrzymuje kartę (karty), na której są wypisane
nazwiska osób kandydujących w wyborach. Karta jest anonimowa – tak aby nikt nie mógł sprawdzić, na kogo dany
obywatel oddał swój głos. Na karcie umieszcza się także informacje, w jaki sposób mamy wskazać nazwisko osoby,
którą zdecydowaliśmy się poprzeć (stawiając krzyżyk przy nazwisku danego kandydata). Zakreśla się tylko jeden raz.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, dlatego komisja zapewnia miejsce (np. kabinę), w którym możemy
wypełnić kartę do głosowania, tak by nikt inny nie widział.
Inną możliwością oddania głosu na wyborach jest głosowanie korespondencyjne.

Co to jest: głosowanie korespondencyjne? Jak ono przebiega?
Po otrzymaniu zaproszenia na wybory można złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne. Głosowanie
korespondencyjne to jedna z opcji na oddanie swojego głosu podczas zbliżających się wyborów. W takim wypadku
nie trzeba iść na wybory dnia 13.09.2020.
Uwaga: na zaproszeniu podana jest data, do kiedy należy to zrobić i sposób, jak to zrobić.
Jest wiele możliwości poproszenia o przesłanie karty do głosowania: poprzez E-Mail https://www.briefwahlbeantragen.de/Nordrhein-Westfalen/Wuppertal, albo korzystajac z QR-kodu. Można też podać inny adres, jeśli
przebywa się przez kilka tygodni poza Wuppertalem.
Wyborcy, którzy zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymają na wskazany adres pakiet wyborczy.
Zawiera on kartę do głosowania, kopertę na tę kartę, formularz na dane osobiste i podpis, kopertę zwrotną (znaczek
nie jest potrzebny), a także kompleksową instrukcję głosowania.
Uwaga: pakiet wyborczy należy odesłać przed 13.09.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie karty do głosowania.
Po uzupełnieniu powyższych dokumentów należy włożyć kartę do koperty, zakleić ją, po czym wraz z podpisanym i
wypelnionym formularzem włożyć ją do koperty zwrotnej.
Najpóźniej do podanego dnia należy wrzucić kopertę zwrotną do pocztowej skrzynki nadawczej na terenie miasta, w
którym znajduje się dana komisja wyborcza. Inną opcją jest przekazanie koperty do urzędu gminy samodzielnie lub
przez inną osobę.
Głosowanie korespondencyjne jest także anonimowe. Formularz z danymi osobistymi jest potrzebny tylko do
zaznaczenia, że dana osoba głosowała. Na kogo-pozostanie tajemnicą

