
 

 

POSTANOWIENIE NR 19/2013 

KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI 

z dnia 18 października 2013 r. 

o przeprowadzeniu referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach  

przed upływem kadencji 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 27 i art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 

lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) oraz art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 112, ze zm.1)) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpatrzeniu wniosku 

mieszkańców powiatu brzezińskiego o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady 

Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji, postanawiam:  

§ 1. Uznać złożony w dniu 20 września 2013 r. wniosek inicjatora referendum za spełniający wymogi okre-

ślone w ustawie o referendum lokalnym.  

§ 2. Przeprowadzić referendum powiatowe w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upły-

wem kadencji.  

§ 3. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 8 grudnia 2013 r. 

§ 4. 1. Ustalić, że karta do głosowania w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w 

Brzezinach przed upływem kadencji:  

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego; 

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5; 

3) posiada ścięty pod kątem 45o prawy górny róg. 

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określa załącznik Nr 1 do posta-

nowienia.  

§ 5. 1. Ustalić, że nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a w referendum powia-

towym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji:  

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego; 

2) sporządzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki o szerokości 40 

mm podtrzymujące kartę do głosowania; 

3) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na oddanie 

głosu, wycina się kratki, w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania wyrazom 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, 

Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529. 
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„TAK” i „NIE” wpisuje się te same wyrazy, a następnie odpowiednio wyrazy „TAK” i „NIE” zapisane al-

fabetem Braille’a; 

4) posiada ścięty pod kątem 45o prawy górny róg. 

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfa-

becie Braille’a, określa załącznik Nr 2 do postanowienia. 

§ 6. Ustalić, że dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem re-

ferendum, określa kalendarz czynności stanowiący załącznik Nr 3 do postanowienia.  

§ 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze 

powiatu brzezińskiego.  

  

 Komisarz Wyborczy 

 w Łodzi: 

Tomasz Szabelski 

 

Załącznik nr 1  

do postanowienia nr 19/2013  

Komisarza Wyborczego w Łodzi  

z dnia 18 października 2013 r.  
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Załącznik nr 2  
do postanowienia nr 19/2013  

Komisarza Wyborczego w Łodzi  

z dnia 18 października 2013 r.  
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Załącznik nr 3 

do postanowienia nr 19/2013  

Komisarza Wyborczego w Łodzi  

z dnia 18 października 2013 r.  

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM  

REFERENDUM POWIATOWEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY POWIATU W BRZEZINACH 

PRZED UPŁYWEM KADENCJI 

Termin wykonania  

czynności referendalnej 
Treść czynności referendalnej 

do dnia 

25 października 2013 r.  

 - ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podanie do wiadomości mieszkań-

ców przez rozplakatowanie na obszarze powiatu brzezińskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w 

Łodzi o przeprowadzeniu referendum 

do dnia  

3 listopada 2013 r.*  

- utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej, 

ustalenie ich granic, siedzib i numerów przez radę gminy (miasta) z obszaru powiatu brzezińskiego 

do dnia  

8 listopada 2013 r.  

 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta (burmistrza) z obszaru powiatu brze-

zińskiego oraz umieszczenie w BIP-ie, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie obwodowej komi-

sji właściwej do głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych dla potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych  

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi kandydatów na członków powiatowej i obwodowych 

komisji do spraw referendum 

do dnia  

13 listopada 2013 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Brzezi-

nach  

do dnia  

17 listopada 2013 r.*  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi obwodowych komisji do spraw referendum 

- sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przez gminy (miasto) z obszaru powiatu 

brzezińskiego  

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi) z obszaru powiatu brzezińskiego przez wyborców niepełnosprawnych 

zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzo-

nych w alfabecie Braille’a 

do dnia  

24 listopada 2013 r.*  

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum w 

urzędzie gminy (miasta) z obszaru powiatu brzezińskiego o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie 

obwodzie głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy 

właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania  

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi) z obszaru powiatu brzezińskiego przez wyborców niepełnosprawnych 

uprawnionych do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw refe-

rendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a  

do dnia  

28 listopada 2013 r.  

 - składanie wniosków do wójta (burmistrza) z obszaru powiatu brzezińskiego o sporządzenie aktu pełno-

mocnictwa do głosowania 

w dniu 6 grudnia  

2013 r. o godz. 24.00 

- zakończenie kampanii referendalnej 

w dniu 7 grudnia 2013 r.  
 - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do 

udziału w referendum powiatowym 

8 grudnia 2013 r.  

godz. 7.00- 21.00 

- głosowanie w referendum powiatowym 

*) Uwaga: Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 

z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z  

2013 r. poz. 706) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na 

dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  
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