
 

Informacja dotycząca formy składania wniosków w sprawie zgłoszenia 

zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika 

oraz możliwości uzyskania informacji dotyczących referendum przez osoby 

niepełnosprawne. 

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika.  

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby uprawnione do udziału                         

w referendum wpisane do rejestru osób uprawnionych do udziału w referendum w Kielcach, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także osoby uprawnione do udziału             

w referendum posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze 

zm.). 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru osób uprawnionych do udziału                                 

w referendum w Kielcach. 

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej 

jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, 

wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli  w stosunku do pełnomocnika. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba uprawniona do udziału w referendum składa 

wniosek do Prezydenta Miasta Kielce. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 3 czerwca 

2016r.  

 

Załączniki: 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 



 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM 
LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* 

ZARZĄDZONYM NA  

 
12.06.2016 r. 

 

Miejsce składania wniosku 

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*, do którego kierowany jest wniosek: 

 
PREZYDENT MIASTA KIELCE 

 

Dane osoby uprawnionej do udziału w referendum udzielającej pełnomocnictwa do głosowania 

Imię (imiona):  

Nazwisko: 

Imię ojca: Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok): 

Numer PESEL (a dla obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwa i nr innego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość): 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

Dane osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa 

Imię (imiona): 

Nazwisko: 

Imię ojca: Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok): 

Numer PESEL (a dla obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwa i nr innego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość): 

Adres zamieszkania: 

 

 

Osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, jest dla osoby uprawnionej do udziału                  
w referendum wstępnym***, zstępnym****, małżonkiem, bratem, siostrą albo osobą pozostającą                     
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli: 

TAK                        NIE* 

 
 

 

 



 

Do wniosku załączono: 

1. pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa; 
2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności osoby uprawnionej do udziału w referendum, (nie dotyczy osób uprawnionych do udziału                  

w referendum, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat); 

3. kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie osoby uprawnionej do udziału w referendum               
z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku 
przysposobienia/opieki/kurateli** (załącza się wyłączenie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje). 

 

Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania (wypełnić jedynie w przypadku, gdy ma być 

ono inne niż miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum udzielającej pełnomocnictwa do 
głosowania): 
 

 

Oświadczenia 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

Wyborca wyraża zgodę na to, by w postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania 

był reprezentowany przez osobę, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa: 

     TAK                      NIE** 

Wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu: 

     TAK                      NIE** 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok): 

  -   -     

 
Podpis osoby uprawnionej do udziału w referendum 

 (w przypadku, gdy osoba uprawniona do udziału w referendum  

nie może lub nie umie złożyć podpisu, w tym miejscu  podpis 

 składa osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa) 

………………………………………………………………………………….. 
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przez obywatela UE niebędącego obywatelem polskim, nie obejmuje ono referendum 
powiatowego i referendum wojewódzkiego. 

Adnotacje urzędowe 
Numer wniosku: 

Uwagi: 

Podpis przyjmującego wniosek:                                                 ……………………………………  
*      Rady gminy/miasta, rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

**     Niepotrzebne skreślić 

***   Wstępnym jest ojciec, matka, dziadek, babka itd. 

**** Zstępnym jest syn, córka, wnuk, wnuczka itd. 
 



                     ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA 

 

Miejsce składania  

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*, do którego kierowany jest wniosek: 

PREZYDENT MIASTA KIELCE 
 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZYJĘCIE  PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM 

LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  

ZARZĄDZONYM NA (podać datę referendum): 

 

12.06.2016 r. 
 
 

Dane osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa 

Imię (imiona): 

Nazwisko: 

Imię ojca: Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok): 

PESEL(a dla obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwa i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość): 

Adres zamieszkania: 

 

 

Osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, jest dla wyborcy wstępnym***, zstępnym****, 
małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli: 

TAK                        NIE* 

 
 

Dane wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania 

Imię (imiona): 

Nazwisko: 

Imię ojca: Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok): 

PESEL(a dla obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwa i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość): 

Adres zamieszkania: 

 

 
 

 



 

 

Oświadczenia i wnioski 

Proszę o pozostawienie aktu pełnomocnictwa do głosowania do odbioru w urzędzie gminy/doręczenie na 
wskazany poniżej adres*: 

…...................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

Informuję, że wyraziłam/wyraziłem* już zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania od (należy podać imię                     

i nazwisko, numer PESEL a dla obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwę i nr innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość - oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum): 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok): 

  -   -     

 
Podpis osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa 

 
 

………………………………………………………………………………….. 
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przez obywatela UE niebędącego obywatelem polskim, nie obejmuje ono referendum 
powiatowego i referendum wojewódzkiego. 

Adnotacje urzędowe 
Uwagi: 

 

Podpis przyjmującego: 

……………………………………………………………………………… 
 
*       Niepotrzebne skreślić 

**     Rady gminy/miasta, rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

***   Wstępnym jest ojciec, matka, dziadek, babka itd. 

**** Zstępnym jest syn, córka, wnuk, wnuczka itd. 
 



 

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich                             

ul. Karola Szymanowskiego 6  pok. 89 w godzinach 7.30 do 15.30 tel. 41 36-76-582. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności, za wyjątkiem osób uprawnionych do udziału w referendum którzy w 

dniu głosowania kończą 75 lat; 

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do udziału                   

w referendum lub w innym miejscu na obszarze miasta Kielce, jeżeli osoba uprawniona do 

udziału                   w referendum zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie. 

Głosowanie korespondencyjne. 

Głosować korespondencyjnie mogą osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w 

referendum  i wpisane do wykazu osób uprawnionych do udziału w referendum  w Kielcach. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do 

udziału w referendum Prezydentowi Miasta Kielce najpóźniej do 23 maja 2016 r.  

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 

ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, 

oznaczenie, że zgłoszenie dotyczy referendum gminnego wyznaczonego na dzień  12 czerwca 

2016 r., a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację 

osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miasta Kielce. 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na 

kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego                       

o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (na osobach, które zamiar głosowania 

korespondencyjnego zgłosiły telefonicznie spoczywa obowiązek doręczenia takiego orzeczenia 

do Urzędu Miasta Kielce ul. Karola Szymanowskiego 6 pok. 89). 

Załącznik 

 

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego 
 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

…………………………………..…….                                                                                   Kielce ………..……2016 r. 

(imię i nazwisko) 

……………………………….………. 

(imię ojca) 

………………………………..….…… 

(data urodzenia) 

           

 PESEL                                                                           

                                                                                                  Prezydent Miasta Kielce 

 

Ja niżej podpisany(a)* oświadczam, że jestem wpisany(a)* do rejestru osób 

uprawnionych do udziału w referendum w mieście Kielce i zamierzam w Referendum 

Lokalnym w Sprawie Odwołania Organu Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzonym 

na dzień 12.06.2016 r. oddać głos korespondencyjnie. 

                                                                                                                                 ……………………………….……… 

                                                                                                                                                                                             (podpis wyborcy) 

 

Pakiet wyborczy proszę dostarczyć na adres: 

……………………………………………… 

ul…………………………………………… 

tel. …………………………………………. 

 

Proszę o przesłanie nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille,a: TAK /NIE* 

 

*
- niepotrzebne skreślić 

 



W imieniu Prezydenta Miasta Kielce wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego 

przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich ul. Karola Szymanowskiego 6 pok. Nr 89, 

w godzinach 7.30 do 15.30, email: beata.gumulczynska@um.kielce.pl tel. 41 36 76 582, fax 

41 36 76 660. 

 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w 

obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie osób uprawnionych 

do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji do 

spraw referendum, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w Kielcach. 

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem referendum, otrzyma z Urzędu Miasta w 

Kielcach pakiet wyborczy wyłącznie do rąk własnych po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego tożsamość  i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 

W przypadku braku możliwości osobistego potwierdzenia odbioru, doręczający sam stwierdzi 

datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 

Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór 

pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w 

Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6 w 

pokoju Nr 89, w godzinach 7.30 do 15.30. 

 

 

Prawo do uzyskiwania informacji o referendum.   

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru osób uprawnionych do udziału w referendum                     

w Kielcach ma prawo do uzyskiwania informacji o: 

1. właściwym dla siebie obwodzie głosowania; 

2. lokalach obwodowych komisji do spraw referendum znajdujących się najbliżej miejsca 

zamieszkania wyborcy, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

3. warunkach dopisania wyborcy do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w 

wybranym obwodzie głosowania; 

4. terminie referendum oraz godzinach głosowania; 

5. przedmiocie i pytaniu w referendum; 

6. warunkach oraz formach głosowania. 

Informacje te są przekazywane osobie niepełnosprawnej uprawnionej do udziału w 

referendum, na wniosek tej osoby, telefonicznie numer 41 36 76 582 lub w drukowanych 

materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej jadwiga.rzepinska@um.kielce.pl. 

We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum 

podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 

 

 

 

mailto:beata.gumulczynska@um.kielce.pl
mailto:Jadwiga.rzepinska@um.kielce.pl

