
Radzyń Chełmiński, dnia 09.07.2015r

I N F O R MA C J A

dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum

ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015r.

Głosowanie odbędzie się w godzinach: od 6  oo   do  22  oo

Uprzejmie informuję że upoważniłem pracowników Urzędu Miasta i Gminy: 

Panią Bożenę Knapp i Panią Krystynę Smolińską do informowania osób niepełnosprawnych o:

 właściwym dla  niej  obwodzie głosowania;

 lokalu obwodowej komisji wyborczej  dostosowanego do potrzeb osób  niepełnosprawnych

znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy;

 warunkach  dopisania  osoby  niepełnosprawnej  do  spisu  osób  uprawnionych  do  udziału

w  referendum  w  wybranym  obwodzie  głosowania   na  obszarze  gminy   właściwej

ze  względu  na  miejsce  stałego  zamieszkania,  albo  gdzie  wyborca  przebywa  czasowo

(na pisemny wniosek osoby wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy ,

 terminie referendum oraz godzinach głosowania i pytaniach referendalnych;

Powyższe  informacje  są  przekazywane   przez  pracownika  w  godzinach  pracy  urzędu  tj.

od poniedziałku do piątku  od godz.  7.15 do godz.15.15 (pod nr tel.  56 6886001, 56 6886010,

56 6886087 i wewnętrzny 151  lub 142, można także złożyć zapytanie na piśmie za pośrednictwem

faksu   na   numery  telefonu   podane   i  wybrać  wewnętrzny  132  lub  drogą  elektroniczną:

bozena.knapp@radzynchelminski.eu) osobie niepełnosprawnej po podaniu  jej nazwiska, imienia

oraz adresu stałego  zamieszkania . Informacja może być udzielona telefonicznie, w drukowanych

materiałach  informacyjnych   przesyłanych  na  wniosek  wyborcy  niepełnosprawnego,  w  tym

w formie elektronicznej.

Ponadto  informuję,  że  osoba  niepełnosprawna  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu

niepełnosprawności  i  która  najpóźniej  w  dniu  referendum  kończy  75  lat  może  udzielić

pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu w referendum.

 



Szczegółowych informacji na temat głosowania za pośrednictwem pełnomocnika  można zasięgnąć

w Urzędzie  w godzinach pracy urzędu ( pod numerami telefonu wskazanymi wyżej).  Osobami

upoważnionymi do przyjmowania wniosków o udzielenie pełnomocnictwa są: Pani Bożena Knapp

i  Pani  Krystyna Smolińska.   Termin składania  powyższych wniosków  upływa dnia 28 sierpnia

2015r.

Ponadto osoba niepełnosprawna może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy,

które ułatwiają wzięcie udziału w referendum takich , jak:

 głosowanie korespondencyjne – zgłoszenie zamiaru  głosowania korespondencyjnego składa

się do urzędu miasta i gminy, najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2015r.,

 głosowania  w  wybranym  obwodzie  głosowania,  w  tym  obwodzie  przystosowanym  do

potrzeb osób niepełnosprawnych  - wniosek, składa się do urzędu miasta i gminy, najpóźniej

do dnia 1 września 2015r.

 głosowanie na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania. (stosowne druki znajdują

się w BIP-pie i na stronie internetowej)

Osoba  niepełnosprawna  może  głosować  w  lokalu  wyborczym  przy  użyciu  nakładki  na  kartę

do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille,a. W dniu referendum obwodowa komisja do spraw

referendum  wraz z kartą do głosowania wyda osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, nakładkę

na tę kartę. Po oddaniu głosu osoba zobowiązana jest zwrócić komisji nakładkę na kartę.

 Informuję także, że numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji do

spraw referendum ,  w tym lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale

właściwe  do  glosowania  korespondencyjnego  zostaną  podane  do  wiadomości  publicznej

w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński najpóźniej w dniu 28 lipca 2015r.

 Wszystkie akty prawne i bieżące  informacje dotyczące Referendum ogólnokrajowego  są dostępne

także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem  pkw.gov.pl zakładka „Referendum

ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015r.”

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                           Miasta i Gminy  

                                                                                                        Krzysztof Chodubski

                                                                                            


