
                                                      INFORMACJA 

        DOTYCZĄCA UDZIAŁU W REFERNDUM LOKALNYM  W SPRAWIE    ODWOŁ ANIA      

              WÓJTA GMINY MARCINOWICE ZARZ ĄDZONYM     NA DZIE Ń 16.10.2016R. 

1. Kto ma prawo udziału w głosowaniu w referendum lokalnym 
Prawo udziału w referendum lokalnym ma obywatel polski, który: 

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 
• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, 
• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału 

Stanu, 
• jest wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie  Marcinowice (tzn. posiada  

zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Marcinowice i nie wpisał się do 
rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w  
gminie Marcinowice po złożeniu pisemnego wniosku na podstawie decyzji  Wójta 
Gminy Marcinowice).  

Prawo udziału w głosowaniu w referendum lokalnym ma także stale zamieszkujący  n a 
terenie gminy Marcinowice i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: 

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 
• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 2 i  

§2 Kodeksu wyborczego). 

2. Wpis do rejestru wyborców 

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części: A mogą wystąpić obywatele polscy: 

• stale zamieszkali  na terenie gminy Marcinowice bez zameldowania na pobyt stały, 
• nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gminy Marcinowice, 
• stale zamieszkali na terenie gminy Marcinowice pod innym adresem niż adres 

zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Marcinowice. 

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji 
o wpisaniu do rejestru wyborców  Wójt Gminy jest obowiązany sprawdzić, czy osoba 
wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania  nas terenie gminy Marcinowice 
należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np.: zameldowanie na 
pobyt czasowy, tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), rachunki za prąd 
dotyczące przedmiotowego lokalu, zeznania świadków. W przypadku powoływania się na 
zeznania świadków należy stawić się w Urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich 
przesłuchania do protokołu. Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części: B 
mogą wystąpić obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali  na terenie gminy  
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Marcinowice i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.                                                     

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy załączyć: 

• pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres 
stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy. 

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców  składa  się w  Urzędzie Gminy Marcinowice ul. 
J.Tuwima 2 , Ewidencja Ludności - I piętro pokój  nr 24 w godzinach od 7:30 do 15.30. 

UWAGA!!! 

* Przepisy nie wskazują terminu, do którego należy najpóźniej złożyć wniosek o wpisanie do  
stałego rejestru wyborców. Jednakże należy mieć na uwadze, że  Wójt Gminy ma 3 dni na 
rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru 
wyborców. 

Złożenie wniosku w ostatnim dniu przed  referendum lokalnym  może spowodować, że  
wniosek zostanie  rozpatrzony po dacie zarządzonego referendum lokalnego i osoba nie 
zostanie   ujęta do  spisu osób uprawnionych  do udziału w referendum. 

*Osoby    posiadające zameldowane na pobyt czasowy  oraz osoby przebywające czasowo na 
terenie gminy Marcinowice   nie są ujmowane   z urzędu do spisu osób uprawnionych do 
udziału w  referendum lokalnym.  W celu wzięcia udziału w referendum lokalnym  należy 
złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. 

*Wnioski o wpisanie  do stałego rejestru wyborców  można  składać  przez cały rok. 

3. Udostępnienie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. 
W okresie między 26 września 2016r. do  07 października 2016r.  każda osoba uprawniona do 
udziału w referendum lokalnym może sprawdzić w Urzędzie Gminy Marcinowice, czy 
została ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnym. 

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnym następuje na 
pisemny wniosek osoby uprawnionej do udziału w referendum zawierający dane osobowe 
umożliwiające odnalezienie osoby uprawnionej do udziału w referendum w spisie tj. imię 
(imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania . 

 4. Głosowanie korespondencyjne. 

W referendum lokalnym korespondencyjnie mogą głosować tylko osoby niepełnosprawne 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także osoby 
posiadające orzeczenie organu rentowego o  : 
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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 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z  2013 poz. 1440); 

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. zaliczeniu do I gruру inwalidów; 
5. zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, w 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Do zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego  należy dołączyć aktualną kserokopię 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym przy użyciu nakładki na kartę go głosowania 
sporządzonej w alfabecie Braille’a.  Zgłoszenie należy złożyć do dnia  26 września 2016r.                                                               

5.Głosowanie  przez pełnomocnika. 

Przez pełnomocnika mogą głosować tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( patrz pkt. 4) oraz osoby, które najpóźniej w  
dniu  glosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do stałego 
rejestru wyborców gminy Marcinowice. Wniosek  należy złożyć do dnia 07 października 
2016r. 

6.Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. 

W referendum lokalnym  może dopisać  się do spisu wyborca w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania, ale dotyczy to tylko osób, które są zameldowane na pobyt stały na 
terenie gminy Marcinowice lub wpisane są do stałego rejestru wyborców. 

 Dopisanie dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla 
stałego miejsca zamieszkania wyborcy. 

Wyjątek  stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze 
okręgu  wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej 
komisji  ds. referendum przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wniosek w powyższej sprawie należy złożyć do dnia  11 października 2016r. 

 

 

 



 

 
 
 


