
POSTANOWIENIE NR  17/2022 

Komisarza Wyborczego w Słupsku II 

z dnia  18  marca  2022 r. 

 

w sprawie  trybu przekazania  kart do głosowania i nakładek  na kartę do głosowania 

 w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum 

gminnym w sprawie odwołania  Burmistrza Miastka przed upływem kadencji, 

zarządzonym na dzień 3 kwietnia  2022 r. 

 

 Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  

- o referendum lokalnym  (Dz. U. z 2019 r.  poz.741), postanawia się, co następuje: 

 

§1. 

Ustala się tryb przekazania kart do głosowania  i nakładek na kartę do głosowania obwodowym 

komisjom do spraw referendum zgodnie z załącznikiem   Nr 1  do postanowienia. 

 

§2. 

Ustala się tryb przekazania kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania  

w alfabecie Braille´a przeznaczonych do przygotowania pakietów referendalnych  

w głosowaniu korespondencyjnym  zgodnie z  załącznikiem  Nr 2 do postanowienia. 

 

§3. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Komisarz Wyborczy  

w Słupsku II 

 

Justyna Celińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do postanowienia Nr 17/2022 

Komisarza Wyborczego w Słupsku II 

z dnia 18  marca 2022 r. 

 

Tryb przekazania kart do głosowania  i nakładek na kartę do głosowania w referendum gminnym  

w sprawie odwołania  Burmistrza Miastka, zarządzonym na dzień 3 kwietnia  2022 r. 

 

1. Karty do głosowania w referendum gminnym  Komisarz Wyborczy w Słupsku  II przekazuje, 

za pośrednictwem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku,  

obwodowym komisjom do spraw referendum w dniu 2 kwietnia 2022 r. o godz. 1000. 

2. Komisarz Wyborczy w Słupsku II przekazuje również  obwodowym komisjom do spraw 

referendum po jednym egzemplarzu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  

w alfabecie Braille´a.  

3. Karty do głosowania a także nakładka na kartę do głosowania, dla każdego obwodu głosowania, 

zostaną zapakowane w odrębne paczki. 

4. Liczba kart do głosowania w paczce odpowiadać będzie liczbie 100% osób ujętych  

w spisie uprawnionych do udziału w referendum gminnym z zaokrągleniem do pełnych 

dziesiątek w górę. 

5. Karty do głosowania i nakładkę na kartę do głosowania  przyjmuje co najmniej sześć osób  

wchodzących w skład obwodowej komisji, w tym przewodniczący komisji  lub jego zastępca. 

Liczba przekazanych  kart do głosowania podlega ścisłemu rozliczeniu przez obwodowe 

komisje. Protokół przekazania kart do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania 

sporządza się w 2 egzemplarzach (jeden egzemplarz dla obwodowej komisji, drugi dla 

Komisarza Wyborczego).  Zapakowane karty do głosowania i nakładkę na kartę do głosowania 

należy do dnia referendum przechowywać w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Miastku  

w formie depozytu, lub w siedzibie komisji obwodowej, z zachowaniem pełnego 

zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem lub utratą.  

6. W czasie przechowywania kart do głosowania i nakładek nie wolno ich rozpakowywać, ani też 

udostępniać jakimkolwiek organom. 

7. Burmistrz Miastka zapewnia bezpieczeństwo przechowywania kart do głosowania i nakładek 

na kartę do głosowania. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do postanowienia Nr 17/2022 

Komisarza Wyborczego w Słupsku II 

z dnia  18  marca 2022 r. 

 

Tryb przekazania kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania w alfabecie Braille´a  

przeznaczonych do przygotowania pakietów referendalnych w głosowaniu korespondencyjnym  

w referendum gminnym w sprawie odwołania  Burmistrza Miastka, zarządzonym na dzień 3 kwietnia  

2022 r. 

 

1. Liczbę kart do głosowania oraz liczbę nakładek na kartę do głosowania w alfabecie Braille´a 

przeznaczonych do przygotowania pakietów referendalnych w głosowaniu korespondencyjnym 

ustala się na podstawie zgłoszeń  Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej  

w dniu głosowania kończą 60 lat a także wyborców podlegających w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

2. Komisja obwodowa w której będzie odbywało się głosowanie korespondencyjne otrzyma 

paczkę zawierającą 50 szt. kart do głosowania, z której wydzieli wskazaną przez Komisarza 

Wyborczego liczbę kart do głosowania przeznaczonych do przygotowania pakietów 

referendalnych. Liczba kart w przekazanej paczce jest częścią  całego nakładu kart do 

głosowania ustalonego dla  stałego obwodu głosowania, w którym zgłoszono zamiar 

głosowania korespondencyjnego.  

3.  Karty do głosowania  oraz ewentualnie  nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille´a 

przekazane zostaną  przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku obwodowym 

komisjom w terminie uwzględniającym konieczność przekazania,  ich z odpowiednim 

wyprzedzeniem, operatorowi pocztowemu. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania 

korespondencyjnego winien otrzymać pakiet referendalny nie później niż 28 marca 2022 r.,  

z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji 

lub izolacji  w warunkach domowych, który powinien otrzymać pakiet nie później niż do dnia 

1 kwietnia 2022 r.   

4. Na kartach do głosowania przeznaczonych do przygotowania pakietów referendalnych 

właściwa obwodowa komisja do spraw referendum umieszcza odcisk swojej pieczęci. 

5. Przekazanie pakietów referendalnych osobom uprawnionym do głosowania 

korespondencyjnego w referendum gminnym, następuje za pośrednictwem operatora 

pocztowego. 

 

 
 


