!nformacia
z

dnia 14 grudnia 2016 r.

o uprownienioch przysluguiqcych osobom niepelnosprownym uprownionym do udziolu w
referendum woiew6dzkim w przedmiocie budowy w wojew6dztwie podloskim
regionalnego portu lotniczego zorzqdzonego no dziert 15 stycznio 2017 r.

osoby niepelnosprawne biorq udzial

w

referendum wojew6dzkim na takich samych

zasadach jak pozostale osoby uprawnione do udzialu w referendum, jednak2e przyslugujq
im

poni2sze uprawnienia.

l. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum
osoba niepelnosprawna wpisana do rejestru wyborc6w w gminie ma prawo do uzyskiwania
informacji o: wiaSciwym dla siebie obwodzie glop-owania, lokalach obwodowych komisji
do
spraw referendum dostosowanych do potrzeb os6b niepetnosprawnych, znajdujqcych siq
najbliiej miejsca zamieszkania osoby niepelnosprawnej, warunkach dopisania osoby
niepelnosprawnej do spisu os6b uprawnionych do glosowania w obwodzie, w kt6rym
znajduje siq lokal przystosowany do potrzeb os6b niepelnosprawnych, terminie referendum
oraz godzinach glosowania, przedmiocie referendum oraz pytaniu umieszczonym na karcie
do gtosowania, a tak2e warunkach oraz formach glosowania.

lnformacje te sQ przekazywane osobie niepelnosprawnej, przez w6jta (burmistrza,
prezydenta miasta) na jej wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materialach
informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o kt6rym mowa, osoba
niepelnosprawna podaje nazwisko, imiq (imiona) oraz adres stalego zamieszkania.

lnformacje, o kt6rych mowa vvyiej, sq tak2e dostqpne w Biuletynie lnformacji publicznej
gminy oraz podawane do publicznej wiadomo5ci w spos6b zwyczajowo przyjqty w danej
gminie.

ll. Prawo do glosowania korespondenryjnego

Glosowai korespondencyjnie mogQ osoby niepetnosprawne posiadajqce orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawno6ci w rozumieniu ustawy z
dnia 27

sierpnia 7997

r. o

rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych (Dz. u. z Zott r. Nr 127, poz. 72!, z poin. zm.), w tym takie
osoby

posiadajqce orzeczenie organu rentoWego o:
1) calkowitej niezdolno6ci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolno5ci
do
samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1.99g
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych (Dz. U. z 2013 poz. !44O,
z
poin. zm.);

2) niezdolno6ci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionejw pkt 1;

3) calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienlonej

w pkt

1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalid6w;
5) o zaliczeniu do ll grupy inwalid6w;

a takie osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnoici do pracy w gospodarstwie rolnym,
kt6rym przysluguje zasilek pielqgnacyjny.

Zamiar glosowania

korespon dencyj

nego powinien byd zgloszony p.zez

osobq
niepelnosprawnq Prezydentowi, Burmistrzowi, w6jtowi najp6iniej do dnia 2s trudnia 2016
r.

byi dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Powinno ono zawierai nazwisko iimiq (imiona), imiq ojca, datq urodzenia, numer

Zgloszenie moie

ewidencyjny PESEL osoby n iepelnosprawn ej, odwiadczenie o wpisaniu do rejestru wyborc6w
w danej gminie, oznaczenie referendum, kt6rego dotyezy zgloszenie, a tak2e wskazanie
adresu stalego zamieszkania, na kt6ry ma byd wyslany pakiet referendalny.
Do zgloszenia naleiy dolqczyi kopiq aktualnego orzeczenia wlaSciwego organu orzekajqcego
o ustaleniu stopnia n iepelnosp rawno6ci. Je2eli zgloszenia dokonano ustnie, osoba
niepelnosprawna musi odrqbnie przekazai orzeczenie urzqdowi gminy.

w zgloszeniu osoba niepelnosprawna

mo2e za2qdad przeslania mu wraz z pakietem
referendalnym nakladki na kartq do glosowania sporzqdzonej w alfabecie Braille'a.
osoba niepelnosprawna zostanie skreilona ze spisu w obwodzie wlaiciwym dla miejsca
stalego zamieszkania i uiQta w spisie os6b uprawnionych do udzialu w referendum w
obwodzie glosowania wla6ciwym dla obwodowej komisji do spraw referendum, wyznaczonej
dla cel6w glosowania korespondencyjnego na terenie danej gminy.
osoba niepelnosprawna, nie priiniej nii 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urzqdu
tminy pakiet referendalny, kt6ry zostanie dorqczony wylqcznie do rqk wlasnych osoby
n iepelnosprawnej, po okazaniu dokumentu potwierdzaiEcego toisamo6d i pisemnym
pokwitowaniu odbioru.
Jeieli osoba niepelnosprawna nie mo2e potwierdzi6 odbioru, dorqczajqcy sam stwierdzi datq
dorqczenia oraz wskaie odbierajqcego i przyczyne braku jego podpisu.
W przypadku nieobecnoici osoby niepelnosprawnej pod wskazanym adresem dorqczajqcy
umie6ci zawiadomienie o terminie powt6rnego dorqczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie
jest to moiliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powt6rnego dorqczenia nie moie byi
dluiszy ni2 3 dni od dnia pierwszego dorqczenia.

W sklad pakietu

referendalnego przekazywanego osobie n iepelnosprawnej wchodzq:
koperta zwrotna, karta do glosowania, koperta na kartQ do glosowania, o6wiadczenie o
osobistym i tajnym oddaniu glosu na karcie do glosowania, instrukcja glosowania
korespondencyj nego i ewentualnie nakladka na kartq do glosowania sporzqdzona w
je2eli osoba niepelnosprawna zaiqdala jej przeslania.
alfabecie Braille'a

-

Na karcie do glosowania osoba niepelnosprawna oddaje

w

glos,

informacji znajdujqcej siq w dolnej czqSci karty do glosowania.
Nale2y pamiqtai, 2e znakiem ,,x" sE dwie linie przecinajqce
przeznaczonej na oddanie glosu.

spos6b okre6lony w

siq w obrqbie

kratki

Po oddaniu glosu kartq do gtosowania nale2y umie6cii w kopercie oznaczonej ,,Koperta na
kartq do glosowania" i kopertq tq zakleii. Niezaklejenie koperty na kartq do glosowania
spowoduje, ie karta do glosowania nie bqdzie uwzglqdniona przy ustalaniu wynik5w
glosowania w referendum.
Zaklejonq kopertq na kartq do glosowania nale2y wlo2yi do koperty zwiotnej zaadresowanej
na adres obwodowej komisji do spraw referendum, wskazanej w gminie do wykonywania
czyn no6ci zwiEza nych z glosowa

iem korespon dencyj nym.
Do koperty zwrotnej naleiy tak2e wlo2yi o6wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu gtosu.
Przed wloieniem o6wiadczenia do koperty naleiy wpisad na nim miejscowoS6 i datq jego
sporzqdzenia oraz wlasnorqcznie je podpisa6. Niewloienie o6wiadczenia do koperty
n

zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje,

ie karta do

glosowania

nie

bqdzie

uwzglqdnirina przy ustalaniu wynikdrfu glosowania w referendum.
Kopertq zwrotnq nale2y zakleii i nadai na adres obwodowej komisji do spraw referendum.
Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicietowi Poczty Polskiej, w
miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej glosujqcej korespondencyjnie.
Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda osobie niepelnosprawnej dow6d nadania. Nadanie
koperty zwrotnej moie nastqpi6 nie p6iniej nii ostatniego roboczego dnia przed dniem
referendum.
Osoba niepelnosprawna mo2e, do czasu zakoficzenia glosowania, osobi6cie dostarczyi
kopertq zwrotnq do obwodowej komisji do spraw referendum, kt6rej adres znajduje siq na
kopercie zwrotnej.
Glosowai korespondencyjnie nie mogE osoby niepelnosprawne, kt6re udzieliiy
pelnomocnictwa do glosowania.

lll. Prawo do glosowania przez pelnomocnika
Osoby niepelnosprawne posiadajqce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawno6ci, o kt6rych mowa w czq5ci ll informacji dotyczqcej gtosowania
korespondencyjnego oraz osoby niepelnosprawne, kt6re najp62niej w dniu glosowania
ukoriczq 75 lat, majq prawo do glosowania za poirednictwem petnomocnika.
Pelnomocnikiem moie by6 osoba wpisana do rejestru wyborc6w w tej samej gminie, co
u dzielajqcy peinomocnictwa.
Pelnomocnikiem nie moie by6 osoba wchodzqca w sklad obwodowej komisji do spraw
referendum wtaSciwej dla obwodu glosowania osoby udzielajqcej petnomocnictwa do
gtosowania, a tak2e mq2owie zaufania.
Pelnomocnictwo moina przyjqe tylko od jednej osoby lub od dw6ch os6b, je2eli co najmniej
jednq z nich jest wstqpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstqpny (syn, c6rka, wnuk,
wnuczka, itd.), malzonek, brat, siostra lub osoba pozostajqca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku do petnomocnika.

Pelnomocnictwa udziela siq przed w6jtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed
innym pracownikiem urzqdu gminy upowa2nionym przez w6jta (burmistrza, prezydenta
miasta) do sporzqdzania akt6w pelnomocnictwa.

W celu sporzqdzenia ahu pelnomocnictwa osoba uprawniona sklada wniosek do w6jta

(bu rmistrza, prezydenta miasta).
wniosek nale2y zloiye najp6iniej w 9 dniu przed dniem referendum.
Do wniosku nale2y dotqczyi:
1' pisemnq zgodq osoby majqcej byi petnomocnikiem na przyjqcie pelnomocnictwa

2. kopiq aktualnego orzeczenia wla(ciwego organu orzekajqcego o ustaleniu stopnia
niepetnosprawno5ci, jeieti osoba niepelnosprawna udzielajqca pelnomocnictwa w dniu
referendum nie bqdzie mial ukoriczonych 75 lat;

Akt pelnomocnictwa jest sporzqdzany z zasady w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej
lub w innym miejscu na obszarze danej gminy wskazanym we wniosku o jego sporzqdzenie.
Osoba uprawniona ma prawo coJniqcia udzielonego .pelnomocnictwa. Cofniqcie
pelnomocnictwa nastqpuje przez zlolenie najp6iniej na 2 dni przed dniem referendum
stosowneBo oiwiadczenia w6jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) lub dorqczenie
takiego o(wiadczenia wla5ciwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu
glosowania.
Osoba, kt6ra udzielila pelnomocnictwa moie glosowad osobi6cie w lokalu, jeieli wcze5niej
nie oddal glosu pelnomocnik. Glosowanie osobiste powoduje wygainiqcie
pelnomocnictwa.
lV. Glosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb os6b niepelnosprawnych

Osoba niepelnosprawna mo2e gtosowai w lokalu dostosowanym do potrzeb os6b
niepelnosprawnych po zlo2eniu stosownego wniosku o dopisanie do spisu os6b
uprawnionych do udzialu w referendum w obwodzie wla6ciwym dla tego lokalu.
W takim przypadku osoba niepelnosprawna zostanie skre5lona ze spisu os6b uprawnionych
do udzialu w referendum wla5ciwym dla miejsca swego stalego zamieszkania.
Wniosek sklada siq w urzqdzie gminy najp6iniej w 5 dniu przed dniem referendum.

lnformacia o lokalach dostosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych dostqpna jest w
Biuletynie lnformacji Publicznej gminy oraz podana do wiadomo5ci publicznej, najp6iniej w
30 dniu przed dniem referendum, w obwieszczeniu w6jta (burmistrza, prezydenta miasta) o
numerach i granicach obwod6w glosowania.
V. Glosowanie w lokalu wyborczym przy uiyciu nakladki na kartq do glosowania
sporzqdzonej w alfabecie Braille'a

Osoba niepelnosprawna (z dysfunkcjq narzqdu wzroku poslugujqca siq alfabetem Braille'a)
mo2e gtosowai w lokalu przy u2yciu nakladki na kartq do glosowania sporzqdzonej w
alfabecie Braille'a. W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z
kartami do gtosowania wyda osobie niepelnosprawnej, na jej pro5bq, nakladki na te karty. po
oddaniu glosu osoba niepelnosprawna obowiqzana jest zwr6cii komisji nakladki.

Vl. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie glosowania w lokalu
osobie niepetnosprawnej, na jej pro6bq, mo2e pomagai w lokalu inna osoba, w tym
tak2e
niepelnoletnia. Pomoc ta moie miei tylko techniczny charakter; nie mo2e ona polegad
na
sugerowaniu sposobu gtosowania lub na glosowaniu w zastqpstwie tej osoby.
Dopuszczalne jest, aby na 2yczenie osoby niepelnosprawnej w pomieszczeniu za
zaslonq
przebywala osoba udzielajqca pomocy. Osobq tq nie mo2e byi czlonek komisji
ani mq2

zaufania.

Natomiast czlonkowie obwodowej komisji do spraw referendum obowiqzani sq, na pro(bq
osoby niepetnosprawnej, do przekazania jej ustnie tre6ci obwieszczeri referendalnych, w
tym
miqdzy innymi informacji o warunkach wainoSci glosu.

Terminy czynno5ci
udziolu os6b niepelnosprawnych w referen'dum wojew6dzkim w pnedmiocie
budowy w woiew6dztutie podtaskim regionolnego portu lotniczego zonqdzonego no dziert
Dotyczqce

75 stycznio 2Ot7 r.

do 27 grudnia2016 r. - zgtaszanie Prezydentowi, Burmistrzowi, W6jtowi przez
osoby niepelnosprawne uprawnione do udzialu w referendum zamiaru
gtosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakladki na kartq do
gtosowania sporzqdzonej w alfabecie Braille,a,
2. do 9 stycznia 2Ot7 r. r. - sktadanie wniosk6w Prezydentowi, Burmistrzowi,
w6jtowi o sporzqdzenie aktu petnomocnictwa do glosowania,
3. do 10 stycznia 2O17 r. r. - sktadanie przez osoby uprawnione do udziatu
w
referendum wniosk6w o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie
obwodzie do gtosowania.
1.

