INFORMACJA o warunkach udzialu w glosowaniu w referendum
wojew6dzkim, zarzqdzonym na dzieri 15 stycznia20lT r.
Prawo udzialu w glosowaniu w referendum, ma obywatel polski, kt6ry:
najpo2niej w dniu glosowania kohczy l8 lat,
nie zostal pozbawiony prarv publicznvch pralvomocnym orzeczeniem sqdu.
nie zostal ubezwlasnowolniony prawomocnynl orzeczeniem s4du,
nie zostal pozbawiony praw uyborczych prawomocnvm orzeczeniem Trybunalu Stanu.

.
.
r
o

Wyborca zameldowany na pobyt staty na obszarze gminy, kt6ry nie zloZyl wniosku o wpisanie do
stalego rejestru wyborc6w lv innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborc6w na wtasnl,
wniosek, zostanie wpisany z urzEdu do spisu os6b uprawnionych do udzialu w ref-erendum
sporz4dzanego dla obwodu glosowania wla5ciwego dla jego rrriejsca zamieszkania.
Glosowanie w innym obwodzie ni2 wlaSciwy dla miejsca stalego zamieszkania
Osoba uprawniona moze glosowai w innym wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do
spraw referendum na obszarze tej samej lub innej grniny, je2eli zlo2y pisemny wniosek o dopisanie do
spisu os6b uprawnionych. Wniosek mog4 zloLy(. osoby posiadaj4ce aktualne zameldowanie na
pobyt staty lub wpisane na wlasny wniosek do stalego rejestru wyborc6w na terenie wojew6dztwa
podlaskiego. Wniosek sklada siE w urzEdzie gminy, w kt6rej znajduje siE wybrany lokal. najp62niej w
5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 10 stycznia 2017 r.
Wyborca niepelnospra\\'ny, uprawniony do udzialu w ref'erendunr mo2e glosowa6 osobi5cie w lokalr.r
obwodowej komisji do spraw referendum w obwodzie glosowania wlaSciwym dla jego stalego miejsca
zamieszkania. a takze w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji, u,tym takze dostosowanym
do potrzeb os6b niepelnosprawnych.
Wniosek o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie glosowania musi zosta6 sporz4dzony na piSmie
oraz podpisany przez wyborcg i osobiScie przekazany w oryginale lub w inny spos6b dorgczorry do
urzgdu (np. za poSrednictwem innej osoby, poczty. kuriera lub zlo2ony w biurze podawczym urzEdu).
Wniosek o dopisanie do spisu moze zostai r6wnie2 przeslany w fbmrie elektronicznej - o ile podpisany
jest podpisem uZy,tkow,nika posiadaj4cego profil zaufany platfbrmy ePUAP lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorgczenie tych dokument6w w fbrmie
kserokopii lub skanu za po5rednictwern odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej
we wskazany wy2ej spos6b.

Prawo do glosowania przez pelnomocnika
Prawo do gtosowania za po5rednictwem pelnonrocnika maja wyborcy. ktorzy najpolniej w dniu
glosowania ukonczq 75 lat. a takle wyborcy posiadaj4cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepelnosprawnoSci w rozuntieniu ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudLrianiu os6b niepelnospra\.vnych (Dz. U. z 201 I r. Nr 127 . poz. 721, z poLn. zm.).
w tym rtiwnie2 wyborcy posiadaj4cy orzeczenie organu rentowego o:

l)
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calkowitej niezdolnoSci do pracy. ustalone na podstawie art. 12 ust.
niezdolno5ci
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie arI. 13 ust. 5 ustawy z dnia l7 grudnia 1998 r. o
enreryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych (Dz. U. z2Ol3 r. poz. l44O):
2) niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji. ustalone na podstawie art. l3 ust. 5 ustawy wynrienione.i
w pkt l;
3) calkowitej niezdolnoSci do pracy. ustalone na podstawie art. 12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt.
4) orzeczenic c zaliczeniu do I grupy inw.alid6w;
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