
                              
KOMISARZ WYBORCZY 

W KIELCACH I 
 

             DKC-870-6/16 

POSTANOWIENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie wytycznych dotyczących trybu przekazywania wyników głosowania i wyników 
referendów przez obwodowe i terytorialne komisje do spraw referendum z referendów lokalnych 

 w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego  
w kadencji 2014-2018 

 
 
 
 Na podstawie art. 59 ust. 6 i art. 63 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.), 

 

 
postanawiam, co następuje: 

 
 
§ 1. Ustalić wytyczne dotyczące trybu przekazywania wyników głosowania i wyników 

referendów przez obwodowe i terytorialne komisje do spraw referendum z referendów 

lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 

2014-2018, stanowiące załącznik do postanowienia. 

 

§ 2. Wytyczne stanowią załącznik do postanowienia. 

 

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Komisarz Wyborczy 
w Kielcach I 

 
(-) Bożena Fabrycy 
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Załącznik do postanowienia 

Komisarza Wyborczego w Kielcach I 

z dnia 29 kwietnia 2016 r.  

 

 

Wytyczne dotyczące trybu przekazywania wyników głosowania i wyników referendów  
przez obwodowe i terytorialne komisje do spraw referendum z referendów lokalnych  

w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014-2018 

 

Tryb obejmuje przekazywanie protokołów i zestawień rozliczenia głosowania korespondencyjnego. 

 
 

I. Tryb przekazywania protokołów głosowania przez obwodowe komisje do spraw referendum 
 

 
1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum jeden egzemplarz protokołu głosowania  

w obwodzie, zarzuty mężów zaufania/członków komisji, stanowisko komisji  oraz 

zestawienie rozliczenia głosowania korespondencyjnego (sporządza wyłącznie komisja 

wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego) umieszcza w kopercie, zakleja, 

pieczętuje na złączach i opisuje:  

„Referendum gminne/powiatowe/wojewódzkie .............................................................. 

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

(nazwa referendum lokalnego) 

Obwód głosowania nr ............. Gmina: ….....................................................………....... 

Adres siedziby Obwodowej Komisji do spraw Referendum 

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

tel. ................................................................................ ”. 

 

2. W odrębnej kopercie Obwodowa Komisja do spraw Referendum umieszcza i opisuje 

nakładki na kartę do głosowania, pakiet z kopertami zwrotnymi, otrzymanymi  

po zakończeniu głosowania, pakiety referendalne niedoręczone osobom 

niepełnosprawnym. 

3. Dwie koperty o których mowa w pkt 1-2 przewodniczący/zastępca Obwodowej Komisji 

do spraw Referendum dostarcza do siedziby Terytorialnej Komisji do spraw Referendum 

i przekazuje za pokwitowaniem. Przy tych czynnościach mogą być obecni mężowie 

zaufania. 
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4. Obwodowa komisja do czasu potwierdzenia przyjęcia protokołu przez terytorialną komisję 

pozostaje w kontakcie telefonicznym i gotowości do pracy. 

5. Po przyjęciu protokołu przez terytorialną komisję przewodniczący obwodowej komisji 

niezwłocznie przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 

dokumenty z głosowania w opisanych i zapieczętowanych pakietach wraz z pieczęcią 

komisji. Przekazanie dokumentów potwierdza się protokolarnie. 

 
 

II. Tryb przekazywania protokołów wyniku referendum przez terytorialne komisje  
do spraw referendum 

 

 
1. Terytorialna Komisja do spraw Referendum jeden egzemplarz protokołu ustalenia 

wyniku referendum lokalnego, zarzuty mężów zaufania/członków komisji, stanowisko 

komisji  umieszcza w kopercie, zakleja, pieczętuje na złączach i opisuje:  
 

„Referendum gminne/powiatowe/wojewódzkie .............................................................. 

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

(nazwa referendum lokalnego) 

Protokół ustalenia wyniku referendum  

Gmina: ……………..............................................................................................……… 

Adres siedziby Terytorialnej Komisji do Spraw Referendum 

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

tel. ................................................................................ ”. 
 

W tej samej kopercie należy umieścić uchwałę w sprawie upoważnienia Komisarza 

Wyborczego w Kielcach do sporządzenia odpisu protokołu ustalenia wyniku referendum  

w formie dokumentu elektronicznego w związku z obowiązkiem ogłoszenia wyniku 

referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (art. 63 ust. 2 i 5 

ustawy o referendum lokalnym) oraz zestawienie rozliczenia głosowania 

korespondencyjnego (sporządzone przez właściwą komisję). 

2. W osobnej kopercie Terytorialna Komisja do spraw Referendum umieszcza protokoły 

głosowania w obwodach wraz z zarzutami mężów zaufania/członków komisji 

oraz stanowiskiem komisji.  

3. Ponadto w oddzielnej kopercie Terytorialna Komisja do spraw Referendum umieszcza  

i opisuje nakładki na kartę do głosowania, pakiet z kopertami zwrotnymi, 

otrzymanymi po zakończeniu głosowania, pakiety referendalne niedoręczone osobom 

niepełnosprawnym. 
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4. Dwie koperty o których mowa w pkt 1-2 Przewodniczący Terytorialnej Komisji do spraw 

Referendum dostarcza za pokwitowaniem Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.  

Przy tych czynnościach mogą być obecni mężowie zaufania. 

5. Kopertę o której mowa w pkt 3 Przewodniczący Terytorialnej Komisji do spraw 

Referendum dostarcza za pokwitowaniem Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Kielcach. 

6. Terytorialna komisja do czasu potwierdzenia przyjęcia protokołów przez Komisarza 

Wyborczego w Kielcach pozostaje w kontakcie telefonicznym i gotowości do pracy. 

7. Po przyjęciu protokołu wyniku referendum przez Komisarza Wyborczego w Kielcach 

terytorialna komisja przekazuje właściwemu przewodniczącemu zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego, a w gminie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), 

dokumenty komisji wraz z pieczęcią. Dokumenty komisji powinny być zapakowane, 

opisane i opieczętowane. Przekazanie materiałów potwierdza się protokolarnie. 

8. Jeden egzemplarz protokołu ustalenia wyniku referendum lokalnego terytorialna komisja 

przesyła niezwłocznie także Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Pkt 1. stosuje się odpowiednio. 

 

III. Tryb przekazywania protokołów wyniku referendum wojewódzkiego przez terytorialne 
komisje do spraw referendum 

 

1. Powiatowe Komisje do spraw Referendum są organami pomocniczymi dla ustalania 

zbiorczych wyników głosowania z obwodów znajdujących się na obszarze powiatów w celu 

przeprowadzenia referendum wojewódzkiego. 

2. Obwodowe komisje przekazują za pośrednictwem pełnomocnika - urzędnika wyborczego 

z właściwej gminy, protokoły powiatowym komisjom sporządzającym protokół zbiorczy, 

które następnie przekazują Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum w celu 

sporządzenia protokołu ustalenia wyniku referendum wojewódzkiego. 

3. Do działania komisji powiatowych, o których mowa w pkt 1, stosuje się odpowiednio 

powyższy tryb. 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Jeżeli referendum gminne dotyczy zarówno organu wykonawczego, jak i stanowiącego protokoły 
dla każdego z nich sporządza się oddzielnie, a pozostałą dokumentację odpowiednio dostosowuje. 


