Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym informuje się mieszkańców, że
zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) osoba
uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.
Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego osoby przebywające w zakładach opieki zdrowotnej,
domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów
studenckich, a ponadto osoby uprawnione do udziału w referendum, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania.
W przypadku gdy osoba uprawniona do udziału w referendum zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego, osobie
takiej zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum nie wydaje się po wysłaniu do
osoby uprawnionej pakietu referendalnego, chyba, że zwróciła ona pakiet referendalny w stanie nienaruszonym.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, I piętro – Biuro Obsługi
Klienta, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do środy w godzinach 7 15- 1515, w czwartek w godzinach 715 –
1715, w piątek w godzinach 715 – 1315 do dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,
oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie,
a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu
referendalnego w urzędzie gminy.
W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać przesłania jej wraz z pakietem referendalnym
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Formularze zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Wydziału
Spraw Obywatelskich, ul. Bogumińska 4B-I piętro oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego http://bip.wodzislaw-slaski.pl w zakładce REFERENDA
Osoba uprawniona do udziału w referendum zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego
zamieszkania i ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla
obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której
stale zamieszkuje.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych właściwe dla celów głosowania korespondencyjnego mieszczą się
w następujących placówkach:
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych,
przy ul. Mikołaja Kopernika 71,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, przy ul. Tysiąclecia 25,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Gimnazjum nr 2, przy ul. 26 Marca 66,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 z siedzibą w Publicznym Przedszkolu nr 19, Osiedle XXX Lecia PRL 30,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 10, Osiedle XXX Lecia PRL 30,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 z siedzibą w Publicznym Przedszkolu nr 16, przy ul. Przemysława 10,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. Jastrzębskiej 136,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 z siedzibą w Zespole Szkół nr 1, przy ul. Armii Ludowej 11,
–
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, przy ul. Marii
Skłodowskiej Curie 3.
Pakiet referendalny osoba uprawniona do udziału w referendum powinna otrzymać nie później niż 7. dni przed dniem
głosowania, do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.
Pakiet referendalny zawiera: zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania,
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego,
a także nakładkę w alfabecie Braille'a, jeśli osoba uprawniona do udziału w referendum jej zażądała. Po oddaniu głosu
należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę zakleić.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu
należy umieścić się w kopercie zwrotnej i nadać osobiście w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do
spraw referendum najpóźniej:
- do dnia 3 września 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której osoba uprawniona do udziału
w referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum,
- do dnia 2 września 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 4590520.
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