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.
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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)

2. i

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;

1;

5)

orzeczenie o zaliczeniLr do

II grupy inwalid6w;

a takle osoby o stalej albo dtugotrwalej

niezdolnoSci do pracy

w

gospodarstwie rolnym, kt6rym

przvsluguje zasilek pielggnacyjny.

Pelnomocnikiem moZe byd osoba r,r'pisana do rejestru wyborcow n, tej samej gminie. co udzielaj4cy
pelnomoc n ictrva do glosoll an ia.
Pelnontocnikiem nie mo2e byd osoba wchodz4ca w sklad komisji obwodowej w'laSciwej dla obwodu
glosowania osoby udzielaj4cej pelnomocnictwa do glosowania. atak2e mg2or,vie zaufania.
Pelnontocnictwo mozna przyj1(, tylko od jednej osoby lub od dwoch os6b" jeZeli co najmniej 1edn4 z
nich jest wstgpny (ojciec. matka. dziadek, babka. itd.). zstgpny (s),n. c6rka. r,vnuk, wnuczka" itd.).
malzonek, brat. siostra lub osoba pozostaj4ca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w
stosunku do pelnomocnika.

Pelnomocnichva udziela sig przed w6jtem (burnristrzem, prezydentenr miasta) lub przed innyrn
pracownikiem urzgdu gminy upowa2nionym przez r,v6jta (burmistrza. prezydenta miasta) do
sporz4dzania akt6lr, pelnourocnictu'a do glosowania.

W celu sporz4dzenia aktu pelnomocnictwa lvyborca sklada wniosek do w6jta (burmistrza. prezydenta
miasta) gminl', w kt6rej jest lvpisany do rejestru wyborc6r.l'. Wniosek nalezy zloiry(. do 9 stycznia
2017r.
Do wniosku nale?y dol4czyt
pisenrn4 zgodg osoby maj4cej by6 pelnomocnikiem na przyjgcie pelrromocnictwa

o
. kopig

aktualnego orzeczenia r,vlaSciwego organu orzekaj4cego o ustaleniu stopnia
niepelnosprawnoSci, je2eli wyborca udzielaj4cv pelnomocnictwa w dniu glosowania nie
bgdzie mial ukoriczonych 75lat.

Akt pelnontocnictwa jest

sporz4dzany

w' miejscu zamieszkania wyborcy lub w inrry* miejscu

na

obszarze gminy. jezeli wyborca zwroci sig o to we wniosku o jego sporz4dzenie.

Wyborca ma prarvo cofnigcia udzielonego pelnomocnictwa. Cofhigcie pelnonrocnictwa nastgpuje
ptzez zlo2enie najp62nie.i na 2 dni przed dniem glosowania stosownego oSwiadczenia w6jtowi
(burmistrzor.ri, prezydentorvi miasta) gminy, w kt6rej sporzqdzono akt pelnomocnictwa. lub przez
dorgczenie takiego oSlviadczenia r.r'la5ciwej obwodowej kornisji wyborczej w dniu glosowania.
Wyborca, kt6ry udzielil pelnomocnictwa moie glosowad osobi5cie w lokalu wyborczym, je2eli
wcze5niej nie oddal glosu pelnomocnik. Glosowanie osobiste przez wyborcg porvoduje wygaSnigcie
pelnomocnictwa.

Glosowania przez pelnomocnika nie przeprowadza sie

w:

obu'odach glosowania utworzonyclr
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zaktadach opieki zdror,r,otnej. dornach pomocy spolecznej. zakladach karnych i aresztach Sledczych oraz
domach srudenckich.

Prawo do glosowania korespondencyjnego
Wyborcy posiadaj4cy orzeczenie o znacznytn lub umiarkow'anym stopniu niepelnospraw.noSci mogE
glosowa6 w lokalu wyborczynt lub korespondencyjnie. Zarriar glosowania korespondencyjnelo
powinien byc zgloszony przez wyborcg w urzgdzie gminy/miasta, gdzie jest wpisany do re.lestru
wyborc6rv najp6Zniej do dnia 27 grudnia 2016 r.

Zgloszenie moZe by6 dokonane ustnie, pisemnie, telefakserr lub w fbrmie elektronicznej. Zgloszenie
powinno zaw'iera( nazwisko i imiE (imiona). imig ojca. datg urodzenia. numer ervidencyjny PESEL
wyborcy niepelnosprawnego, oSwiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru rvyborc6w w gminie,
oznaczenie referendum kt6rego dotyczy zgloszenie, a takhe wskazanie adresu stalego zamieszkania,
na kt6ry ma by6 wyslany pakiet referendalny. Do zgloszenia dol4cza sig kopiE aktr.ralnego orzeczenia
wlaSciu'ego organu orzekaj4cego o ustaleniu stopnia niepelnosprawnoSci. W zgloszeniu wyborca
niepelnosprawny moze zal1da( przeslania mu wraz z pakietem referendalnym nakladki na kartg do
glosowania sporz4dzonej lv alfabecie Braille'a.
Wyborcg niepelnosprawnego, kt6ry zglosil zamiar glosowania korespondencyjnego. umieszcza sig w
spisie os6b uprawnionych w obwodzie glosowania w'laSciu,ym dla obwodowej kornisji do spraw
referendum, wyznaczonej dla cel6w glosow'ania korespondencyjnego na terenie gminy.

Prawo do uzyskiwania informacji o referendum
Wyborca niepelnosprawny ma prawo do uzyskiwania infbrnracji o: wla6ciwynr dla siebie obwodzie
glosowania. lokalach obrvodowych komisji do spraw referendum znajduj4cych sig najbli2ej miejsca
zamieszkania u'yborcy. w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb os6b niepelnosprar.vnych.
warunkach dopisania wyborcy do spisu os6b uprawnionych do udzialu w glosowaniu w wybranynt
obw'odzie gtosowania, terminie oraz godziLrach glosowania. a takae o w,arunkach oraz formach
glosowania.
Informacje. o kt6rych mowa wyzej, s4 podawane do publicznej wiadomoSci poprzez umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w spos6b zwyczajowo przyjgty rv danej gminie. Infbrmacje te sq
tak2e przekazywane wyborcy niepelnosprawnenlu! na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych
materialach infbrmacyjnych. w tym w formie elektronicznej.

Wpis do stalego rejestru wyborc6w
Staly rejestr u'yborc6w obejmuje osoby stale zamieszkale na obszarze gminy, kt6rym przysluguje prawo
wyborcze. Osoby uprawnione bgdqce obywatelami polskimi, zameldowane na obszarze gminy na pobyt
staly s4 wpisywane do rejestru r.l,yborcow z urzgdu. Osoby stale zamieszkuj4ce na terenie gminy bez
zameldowania na poblt staly mog4 zlo25'( wrriosek o wpisanie do rejestru wyborc6w. Zgodnie z art. 5
pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pqgcie stale zamieszkanie nale2y rozumied zamieszkanie w
okreSlonej miejscowoSci pod oznaczonyt'n adresern zzarniarent stalego pobyu.
Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborc6w nale2y dolqczy(,:

o
o

pisenrn4 deklaracjE

kserokopiE dowodu osobistego.

Przepisy prawa wyborczego nie okreslajq ostatecznego ternrinu. w kt6rl,m lvniosek powinien zostai
zloZony (np.: przed ref'erendum lub przed wyborami). gdyz rejestr wyborc6w jest staly, a nie
prowadzony w zwi4zku z korrkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma znaczenia,
kiedy wniosek zostanie zlolony. Jednakie je2eli wniosek o wpisanie do rejestru wyborc6w zostanie
zloLony np. lv ostatnim dniu roboczym przed referendum, decyzja w sprawie mo2e nie by6
wydana w tym samym dniu.
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