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Zelazkow,dnia 28 grudnia20ll r.

Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym
uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania
Andrzeja Nowaka WÓjta Gmi ny Że|azkÓw przed upływem kadencji,
zarządzonym na dzie |2 |utego 20t2 r.
WÓjt Gminy ŻelazkÓ% w zwiqzku z referendumgminnym w sprawie odwołania
Andrzeja Nowaka Wojta Gminy Ze\azkow przed upływem kadencji, zarządzonymna
dzięil |2 lutego 20|2 r.' informuje o uprawnieniach osob niepełnosprawnych,
przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 20Il r.
Kodeks
wyborczylDz. U. Nr 2l,poz, ll2zezm,l w związkuz art. l ust.2 ustawy
z
dnia |5 wrzęśnia
2000 r. o ręferendumlokalnymlDz, U. Nr 88, poz. 985 ze zm.l.
osoby niepełnosprawnebior4 udziałw referendumgminnym na takich samych
jednakze
zasadach jak pozostate osoby uprawnione do udziału W referendUffio
przysługuj
4 im poniŻszeuprawnienia.
I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum gminnym
wpisana do reiestruwyborcow w Grninie Ze|azkow ma
osoba niepełnosprawna
prawo do uzyskiwania informacji o: właściwymdla siebie obwodzie głosowania,
lokalach obwodowych komisji do spraw referendumprzystosowanychdo potrzebosÓb
niepełnosprawnych, znajdujących się najblizej miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej'warunkach dopisania osoby niepełnosprawnejdo spisu osob
uprawnionych do głosowaniaw obwodzie głosowania,w ktorym znajduje się lokal
obwodowej komisji do spraw referendum przystosowany do potrzeb osob
niepełnosprawnych,terminie referendum gminnego oraz godzinach głosowania,
przedmiocie referendUffi, pytaniu umieszczonym na karcie do głosowania oraz
warunkachi formach głosowania.
Informacje,o ktorych mowa wyŻej' są podawanedo publicznej wiadornościpoprzez
umieszczeniew Biuletynie InforrnacjiPublicznej oraz w Sposob zwyczajowo przyjęty
w Gminie Żelazkow.
Informacje te, są takŻe przekazywane przez Wojta Gminy Ze|azkow osobie
niepełnosprawnej,ilo jej wniosek, telefonicznie lub W drukowanych materiałach
informacyjnych,w tym w formie elęktronicznej.We wniosku, o ktorym mowa, osoba
niepełnospr.awna
podaje nazwisko, imię limiona/oraz adres stałegozamieszkania.
II. Prawo do głosowaniakorespondencyjnego
Gtosować korespondencyjniemog4 osoby posiadaj4ce orzeczęnieo znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościw rozumieniu ustawy Z dnia
f7 sierpnia |997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznejoraz zatrudnianiuosob

niepełnosprawnych
lDz. U. z 2010r. Nr 2l4, poz, 1407zę zm.l, w tym takŻeosoby
posiadające orzeczęnieorganu rentowegoo:
|l całkowitej niezdolnoŚci do pracy' ustalone na podstawie art. |2 ust. 2,
iniezdolnoścido samodzielnejegzystencji,ustalonena podstawieart. l3 ust.5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
UbezpieczenSpołecznychlDz. U, z 2009 r. Nr 153,poz. 1227zę zm.l;
2l niezdolnoŚci do samodzielnejegzystencji'ustalonena podstawieart. l3 ust. 5
ustawywymienionejw pkt 1;
3l całkowitejniezdolnoścido pracy, ustalonena podstawieart. 12 ust.2 ustawy
wymienionejw pkt 1;
4l orzeczenieo za|iczeniu do I grupy inwalidÓw;
5l orzeczenieo zaliczeniu do II grupy inwalidow;
a takŻe osoby o stałej albo długotrwałejniezdolnoŚci do pracy w gospodarstwie
rolnym,ktorym przysługujezasiłekpielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony prZęZ osobę
niepełnosprawn4Wojtowi Gminy Ze|azkow najpozniej w 2| dniu przed dniem
referendum'tj. do dnia 23 stycznia 20|2 r. /terminwydłuzonyzgodnie z art,9 $ 2
Kodeksu wyborczegol.
Zgłoszenie moze być dokonane ustnie, pisemnie' telefaksem lub w formie
elektronicznej. Powinno ono zawierac nazwisko i imię limional, imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby niepełnosprawnej,oświadczenie
o wpisaniu do rejestru wyborcow w Gminie Zę|azkow, oznaczenie referendum,
ktÓrego dotyczy zgł,oszenie,a takŻewskazanie adresu stałegoZamieszkania,naktory
ma być wysłanypakiet wyborczy.
Do zgłoszenia na|eŻy doł4czyc kopię aktualnego orzeczenia właściwegoorganu
o ustaleniustopnianiepełnosprawnoŚci.
orzekającego
moze zaŻqdacprzesłaniajej wraz z pakietem
W zgłoszeniuosoba niepełnosprawna
wyborczym naktadki na kartędo głosowaniasporządzonejw alfabecieBraille'a.
osoba niepełnosprawnazostanie skreślonaZe spisu w obwodzie właściwymdla
miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie osob uprawnionych do udziału
w referendumw obwodzie głosowaniawłaściwymdla obwodowej komisji do Spraw
referendUffi,wyznaczonej dla celÓw głosowania korespondencyjnegona terenie
Gminy Że|azkow.
nie pozniej niz7 dni przed dniem referendum,tj. nie pozniej
osoba niepełnosprawna,
niz 6 lutego 2012 r. /termin wydłuzony zgodnie z art. 9 $ 2 Kodeksu wyborczegol
otrzyma z .IJrzędu Gminy Ze|azkow pakiet wyborczy, ktory zostanie doręczony
wył4cznie do rQk własnych osobie niepełnosprawnej,Po okazaniu dokumentu
potwierdzającegotozsamość
i pisemnym pokwitowaniuodbioru.
Jezeli osoba niepełnosprawnanie mozę potwierdzić odbioru, doręczajqcy sam
i przyczynębrakujego podpisu.
stwierdzidatędoręczeniaoraz wskaze odbierajQcego
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W przypadku nieobecności osoby niepełnosprawnejpod wskazanym adresem
doręczaj4cyumieścizawiadomienieo terminie powtÓrnego doręczeniaw skrzynce na
listy lub, gdy nie jest to mozliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtornego
doręczenianie moŻebyć dłuiszy niŻ3 dni od dnia pierwszegodoręczenia.
W sktad pakietu wyborczego przekazywanego osobie niepełnosprawnejwchodz4:
koperta zwrotna, karta do głosowania,koperta na kartę do głosowaniaooświadczenie
o osobistym i tajnym oddaniu głosuna karcie do gtosowania,instrukcja głosowania
korespondencyjnegoiewentualnie nakładkana kartę do głosowaniasporzędzona
jej przesłania.
w alfabecieBraille'a- .ieŻe|iosobaniepełnosprawna
zaŻądała
Na karcie do głosowaniaosoba niepełnosprawna
oddaje głos, w sposob określony
w informacji znajduj4cejsię w dolnej częścikarty do głosowania.Nalezy pamiętać,Że
znakiem ,,X'' SQdwie linie przecinającesię w obrębiekratki przeznaczonejna oddanie
głosu.
Po oddaniu głosu na|eŻy kartę do głosowania umieścićw kopercie oznaczonej
o,Kopertanakartę do głosowania''i kopertętę zak|eic.Niezaklejenie koperty na kartę
do głosowaniaspowoduje, Żę karta do gtosowania nie będzie uwzględniona przy
ustalaniuwynikÓw głosowaniaw referendum.
Zak|ejonq kopertę na kartę do głosowania na|eiy włoŻyc do koperty zwrotnej
zaadresowanejna adresobwodowejkornisji do spraw referendum.
Do koperty zwrotnej na|eŻytakŻewłoŻycoświadczęnieo osobistym i tajnym oddaniu
głosu.Przed włozeniemoświadczeniado koperty na|eŻywpisać na nim miejscowość
i datęjego sporz4dzeniaoraz własnoręcznie
ie podpisać.Niewłozenieoświadczenia
do koperty zwrotnej lub niepodpisaniego spowoduie,Że karta do głosowanianie
będzieuwzględnionaprzy ustalaniuwynikow głosowania
w referendum.
Kopertę zwrotną naleŻy zak|eic inadać na adres obwodowej komisji do Spraw
referendum. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi
Poczty Polskiej' w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej głosującei
korespondencyjnie.Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda osobie niepełnosprawnej
dowÓd nadania.Nadanie koperty rwrotnej moŻenastępićnie poźniejniz ostatniego
roboczegodnia przed dniem referendum.
osoba niepełnosprawnamoŻą do czasu zakoriczeniagłosowania,osobiściedostarczyć
kopertęzwrotn4do obwodowej komisji do spraw referendum,ktorej adresznajdujesię
na koperciezwrotnej.
Głosować korespondencyjne nie mogą osoby niepełnosprawnektore udzieliĘ
pełnomocnictwado głosowania.

III. Prawo do głosowania
przezpełnomocnika
osoby niepetnosprawne
posiadające orzeczenieo znacznymlub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
o ktorych mowa w częściII informacji dotyczącej

głosowaniakorespondencyjnegooraz osoby, ktÓre najpozniej w dniu głosowania
ukoricz475 |at,majqprawo do głosowaniaza pośrednictwem
pełnomocnika.
PełnomocnikiemmoŻebyć osoba wpisana do rejestruwyborcÓw w Gminie Że\azkow.
Petnomocnikiemnie moze być osoba wchodz4ca w skład obwodowej komisji do
Spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielajQcej
pełnomocnictwado głosowania,a takŻemęzowię zaufania.
Petnomocnictwo moŻna przyjqc tylko od jednej osoby lub od dwoch osÓb, jeŻe|i
co najmniejjedną z nich jest wstępny /ojciec, matka, dziadek' babka, itd.l, zstępny
/syn, cÓrka, wnuk, wnuczka' itd.l, małzonek, brat, siostra lub osoba pozostaj4ca
w stosunkuprzysposobienia,opieki lub kurateli w stosunkudo pełnomocnika.
Pęłnomocnictwaudziela się przed Wojtem Gminy Zelazkow lub przed innym
pracownikiem Urzędu Gminy Ze|azkÓw upowaŻnionymprzez Wojta do sporzqdzania
aktow pełnomocnictwado głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwaosoba uprawniona sktada wniosek do
Wojta Gminy Zelazkow, najpÓźniej w l0 dniu przed dniem referendum, tj.
najpÓźniejw dniu 2 lutego 201-2r. (pok.nr 14)
Wzor wniosku, ktÓry został opracowany na podstawie załqcznika nr l do
rozporządzeniaMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracii z dnia l września
2010 r. w sprawie sporz4dzeniaaktu pełnomocnictwado głosowaniaw wyborach do
rad gmin, rad powiatÓw i sejmikow wojewodztw oraz w wyborach wojtow,
burmistrzow i prezydentowmiast lDz, U. Nr I70, poz. I|46l, stanowi zał4cznikdo
niniejszej informacji.
Do wniosku naleŻydołqczyc:
ll pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie
pełnomocnictwa
wzÓr zgody na przyjęcie pełnomocnictwa, ktory został
opracowany na podstawie zał4cznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji' stanowi zał4cznik do niniejszej
informacji;
2l kopię aktualnego orzeczenia właściwegoorganu orzekającego o ustaleniu
stopnia niepetnosprawności, jeŻe|i osoba uprawniona do udziału
w referendumudzielaj4capetnomocnictwa,
w dniu referendumnie będziemiała
ukonczonych75 lat.
Akt pełnomocnictwajest sporzqdzanyw miejscu Zamieszkaniaosoby uprawnionejlub
w innym miejscu na obszarzeGminy Zelazkow,wskazanym we wniosku.
osoba uprawniona ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.Cofnięcie
pełnomocnictwanastępujeprzez złoŻenienajpożniejna 2 dni przed dniem referendum,
tj.do dnia l0 lutego 20|2 r.) stosownegooświadczęnia
Wojtowi Gminy Ze|azkow,
w ktorej sporz4dzono akt pełnomocnictwaolub doręczenie takiego oświadc
zenia
właściwej
obwodowejkomisji do spraw referęndumw dniu referendum.
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osoba' ktora udzieliła pełnomocnictwa moze głosowac osobiście w lokalu
wyborczYffio jeŻe|i wcześniejnie oddał głosu petnomocnik. Głosowanie osobiste
powoduje wygaśnięcie
petnomocnictwa.
pełnomocnikanie mogą głosowaćte osoby niepełnosprawne,
ktore
Za pośrednictwem
wczeŚniej zgłosiły zamiar głosowan
i a korespondencyj
nego.
Szczegołowe zasady w sprawie sporz4dzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania

określarozporządzenieMinistra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dnia
l września20|0 r. w sprawie sporządzeniaaktu pełnomocnictwado głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewÓdztw oraz w wyborach
wojtow,burmistrzowi prezydentÓwmiastlDz, U, Nr l70, poz. ||46l.
IV. Głosowaniew |okalu dostosowanymdo potrzeb osÓb niepełnosprawnych
osoba niepetnosprawnamoze głosowac w wybranym prZęZ siebie lokalu
wyborczym dostosowanymdo potrzeb osob niepełnosprawnych.
Na obszarzeGrniny
Ze|azkow SQto następującelokale :
l . obwÓd głosowania nr 1 -ZespÓł SzkÓł w Że|azkowie,, Ze\azkow l08 _
lokal W ZnaczonyrÓwniez do głosowania korespondencyj
nego.
2. obwÓd głosowanianr f _ ZespÓł SzkÓł w Russowie, Russow 6.
W tym celu osoba niepełnosprawnapowinna złoŻycwniosek o dopisanie do spisu
osÓb uprawnionychdo udziatu w referendum,w obwodzie właściwymdla tego lokalu
wyborczego.Wniosekskładasię w lJrzędzieGminy Że|azkow(pok.nr l4) najpożniej
w 14.dniu przeddniem referendum,tj.30 stycznia20|2 r. /terrninwydtuŻonyzgodnie
z art.9 $ 2 Kodeksu wyborczegol.
W takim przypadku osoba niepełnosprawnazostanie skreślonaZe spisu osob
uprawnionychdo udziałuw referendumw obwodzie właściwymdla miejsca stałego
zamieszkania.
Informacjao lokalach obwodovvychkomisji do spraw referendumdostosowanychdo
potrzeb osob niepetnosprawnychpodana jest najpoŹniej w 30 dniu przed dniem
referendum,tj. do dnia 13 stycznia 2012 r. do wiadomościpublicznej przez Wojta
Gminy Że|azkoww obwieszczeniuo numerachi granicachobwodow głosowania.
V. Głosowaniew |okalu wyborczym przy użyciunakładki na kartę do głosowania
sporządzonejw a|fabecieBrai||e'a
osoba niepełnosprawnamoŻę głosować w lokalu wyborczym przy uzyciu
nakładkina.kartędo głosowaniasporządzonejw alfabecieBraille'a.
Zamiar głosowaniaprzy uzyciu nakładki powinien byc zgłoszonyWojtowi Gminy
Ze|azkownajpoŹniejw 14. dniu przeddniem referendu', t.i.do dnia 30 stycznia 20|2
r. /terminwydłuŻonyzgodnie z art,9 $ 2 Kodeksu wyborczegol,
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Zgłoszenie moŻe być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej.W zgłoszeniuna|eŻywskazaćobwod głosowaniawłaściwydla miejsca
zamieszkania osoby niepełnosprawnej
.
W dniu referendum obwodowa komisja do Spraw referendum wraz Z kartą do
głosowaniawyda osobie niepełnosprawnej,
na jej prośbę,nakładkęna tę kartę. Po
oddaniu głosu osoba niepełnosprawnaobowi4zanajest zwrocic komisji obwodowej
nakładkęna kartę.
VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowaniaw loka|u wyborczym
osobie niepełnosprawnejo
[& jej prośbę,
moze pomagaćw głosowaniuw lokalu
wyborczym inna osoba, w tym takŻe niepełnoletnia.Pomoc ta moze miec tylko
technicznycharakter;nie moze ona polegacna Sugerowaniuosobie niepełnosprawnej
sposobu głosowanialub na głosowaniuw zastępstwietej osoby. Dopuszcza|nejest,
aby na Życzenie osoby niepełnosprawnejw pomieszczeniu Za zasłon4 przebywała
osobaudzielajQcapomocy.osob4 t4 nie moze byc członekkomisji ani mqŻzaufania.
Natomiast komisja jest obowi4zana, na prośbę osoby niepełnosprawnej,do
przekazania ustnie treści obwieszczen referendalnych w zakresie inforrnacji
o przedmiocię ręfęręndUffiopytaniu referendalnym oraz informacji o warunkach
waznościgłosu.

Głosowanie w referendum gminnym odbędzie się dnia I2 lutego 2012n w
godz"od 7.00do 21.00.

