REFERENDUM GMINNE 2013
INFORMATOR WYBORCZY
Podstawa prawna:
−ustawy o referendum lokalnym i Kodeks wyborczy
−Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 grudnia 2012r
W sprawie:
Odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji
Kiedy:
Referendum odbędzie się w niedzielę 17 lutego 2013 roku. W dniu głosowania lokale wyborcze
otwarte będą w godzinach od 7ºº do 21ºº.
Gdzie:
Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych znajdujących się w 14 poszczególnych obwodach
wyborczych.
Warunki ważności referendum:
Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze
odwoływanego organu co stanowi:
−4743 osób przy odwoływaniu Burmistrza Miasta Żagań
−5795 osób przy odwoływaniu Rady Miasta Żagań
Kogo odwołujemy:
Wyborcy w Żaganiu otrzymują dwa rodzaje kart do głosowania:
1.Karta biała w referendum o odwołanie Rady Miasta Żagań
2.Karta różowa w referendum o odwołanie Burmistrza Miasta Żagań
Wyborca może zdecydować, czy odbierze od komisji 2 karty czy 1 kartę według własnego
uznania na który organ chce zagłosować.
Jak oddać ważny głos:
Przed pobraniem 2 kart lub 1 karty do głosowania należy komisji okazać dokument ze zdjęciem
umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy.
Na wniosek wyborcy komisja wyjaśnia zasady głosowania w referendum oraz warunki ważności
głosu.
Na każdej z kart lub w jednej wybranej karcie wyborca stawia dokładnie jeden znak „x” .
Głosując za odwołaniem stawia znak „x” w kratce obok odpowiedzi „TAK”. Głosując przeciwko
odwołaniu, stawia znak „x” w kratce obok odpowiedzi „NIE”
Kiedy głos jest nieważny:
Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje
nie ważność głosu.

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych
do udziału w referendum gminnym.
Osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum biorą udział w referendum na takich
samych zasadach, jak pozostałe osoby uprawnione do udziału w referendum, jednakże przysługują
im poniższe uprawnienia.
1.Prawo do uzyskania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie do głosowania, lokalach
obwodowych komisji do spraw referendum przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ,
znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, warunkach dopisania
osoby niepełnosprawnej do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie do
głosowania , w którym znajduje się lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
terminie referendum oraz godzinach głosowania, przedmiocie i pytaniu w referendum i o
warunkach oraz formach głosowania.

2.Prawo do głosowania korespondencyjnego:
Głosować korespondencyjnie mogą osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2010r, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) w tym także osoby posiadające
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust.2 i niezdolności do
samodzielnej egzystencji , ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2009r, Nr 153, poz. 1227 ze
zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt
1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę niepełnosprawną
Burmistrzowi Miasta Żagań najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum tj. do dnia
28 stycznia 2013r
3.Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Osoby uprawnione do udziału w referendum posiadające orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 2 dotycząc głosowania
korespondencyjnego oraz osoby uprawnione do udziału w referendum , które najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela Burmistrz Miasta Żagań lub inny pracownik Urzędu Miasta Żagań
upoważniony przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się najpóźniej w 10 dniu przed dniem
referendum, tj. do dnia 7 lutego 2013 roku / wzór wniosku stanowi załącznik do informacji /
Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.
Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania,
tj. do dnia 15 lutego 2013r stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta Żagań lub doręczenie
takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować
osobiście w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, jeżeli wcześniej nie oddał głosu
pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę uprawnioną powoduje wygaśniecie
pełnomocnictwa.
4.Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez
siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych na obszarze miasta Żagań. W tym celu powinna ona złożyć wniosek o dopisanie
do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie właściwym dla tego lokalu.
Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Żagań najpóźniej w 14 dniu przed referendum tj. do
dnia 4 lutego 2013 roku.
5. Głosowanie w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na
kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez
siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony Burmistrzowi Miasta Żagań
najpóźniej w 14 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 4 lutego 2013r.
6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu obwodowej komisji do
spraw referendum.
Osobie niepełnosprawnej uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę może pomagać w
głosowaniu w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum inna osoba , w tym także
niepełnosprawna. Pomoc ma charakter tylko techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani
mąż zaufania.

