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Za niespełna miesiąc, w niedzielę 6 września 2015 roku, zostanie przeprowadzone
referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 6.00 do
22.00. Osoby uprawnione do udziału w referendum odpowiedzą w nim na 3 pytania:

Pytanie pierwsze:
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wybor

czych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
Pytanie drugie:
„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii

politycznych z budżetu państwa?”
Pytanie trzecie:
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwo

ści co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który najpóźniej

w dniu głosowania kończy 18 lat i posiada pełnię praw wyborczych (głosować nie mogą
np. osoby ubezwłasnowolnione). Generalną zasadą jest, że wyborca będzie ujęty w spi
sie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym
dla miejsca zameldowania na pobyt stały. W praktyce jednak obowiązujące przepisy
pozwalają wziąć udział w referendum w dowolnym lokalu wyborczym i skorzystać
z różnych form głosowania, z zastrzeżeniem, że należy wcześniej dopełnić pewnych
formalności w określonych prawem terminach.

* Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Osoba uprawniona do udziału w referendum może otrzymać w urzędzie gminy,

w którym jest ona ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, tzw. za
świadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w do
wolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się najpóźniej do dnia 4 września
2015r. pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia
osoba uprawniona do udziału w referendum może upoważnić inną osobę (niezbędne jest
w takim przypadku stosowne upoważnienie).

Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie
do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w re
ferendum w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie
od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie
udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

* Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw refe
rendum)

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez
siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której sta
le zamieszkuje (innym niż właściwy dla jej miejsca stałego zamieszkania) lub w której
będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spi
su osób uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek składa się w urzędzie gminy,
w której znajduje się wybrany lokal obwodowej komisji do spraw referendum, najpóź
niej do dnia 1 września 2015r.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu obwodowej komisji do spraw referendum,
w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

* Głosowanie w szpitalach i domach pomocy społecznej
Osoby uprawnione do udziału w referendum, które będą przebywać w dniu głoso

wania w szpitalach i domach pomocy społecznej (a także w zakładach karnych, aresz
tach i domach studenckich), zostaną wpisane do spisów sporządzonych dla obwodów
głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogły tam głosować (zostaną one
z urzędu skreślone ze spisu w miejscu stałego zamieszkania). O umieszczeniu wyborcy
w spisie ma obowiązek powiadomić dyrektor danej placówki.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu referendum, będą
mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie za
świadczeń o prawie do głosowania.

* Głosowanie korespondencyjne
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę

uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie gminy, w którym wpisana jest do reje
stru wyborców do dnia 24 sierpnia 2015r.

* Głosowanie przez pełnomocnika
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają Ci, którzy najpóźniej w

dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw
nych. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa  najpóźniej do dnia 28 sierpnia
2015r. – należy złożyć stosowny wniosek do Burmistrza.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz w sprawie wpisania
do spisu w wybranym obwodzie złożyć można w Biurze Dowodów Osobistych Urzędu
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (pok. 5758 na II piętrze, tel. 732 06 25). Dodatkowych
informacji w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika udziela
z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Obronności (pok. 16 na I piętrze, tel. 732 06
23). Więcej informacji dot. referendum, w tym formularze wniosków w opisanych wy
żej sprawach, znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
www.ostrzeszow.pl (menu nagłówkowe „Samorząd” i dalej „Referendum ogólnokrajo
we 2015”), a także na stronie internetowej PKW http://referendum2015.pkw.gov.pl

REFERENDUM – WARUNKI UDZIAŁU
W GŁOSOWANIU

NAJNOWSZY FILM PROMOCYJNY
Dlaczego warto odwiedzić ostrzeszowską basztę? Jak czerpie się papier?

Co kryją piwnice ostrzeszowskiego zakonu i czy to prawda, że w tym miejscu straszy?
Odpowiedzi na te pytania postanowili odszukać twórcy programu telewizji PROART

nagrywając najnowszy, wakacyjny film promocyjny
pt. „Wypocznij na Bałczynie”

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia filmu na naszej stronie:
www.ostrzeszow.pl > zakładka TURYSTYKA > MULTIMEDIA

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostrzeszów

informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy

w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
21.08.1997 r.

o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2015 poz.728)

został wywieszony wykaz na lokal
użytkowohandlowy o pow. 60,99 m2
znajdujący się w budynku OSP Myje,
zlokalizowany na działce ew. nr 80/3
przeznaczony do dalszej dzierżawy

na prowadzenie działalności
handlowousługowej, na okres 3 lat.

Informacja pokój nr 26,
tel. (062) 732 06 22.

B U R M I S T R Z
w.z. mgr inż. Paweł Uścinowicz

Zastępca Burmistrza

Z Biblioteką DOOKOŁA ŚWIATA

Wakacyjny lipiec już za nami, ale uczestnicy zajęć zorganizowanych w  Bibliotece Publicznej Mia-
sta i   Gminy Ostrzeszów im. St. Czernika spędzili go naprawdę intensywnie! Ideą tegorocznego

lata w  naszej bibliotece jest wspólne
podróżowanie do różnych zakątków
świata, poznawanie kolejnych kra-
jów, kultur, tradycji , zwyczajów itp.

Jednak nasze wyprawy nie są tylko
przysłowiowym „palcem po mapie”.
Słuchamy hymnów państwowych,
muzyki ludowej, oglądamy multime
dialne prezentacje i, jak na bibliotekę
przystało, czytamy narodowe opowia
dania i legendy. Z każdej podróży
przywozimy własnoręcznie wykonane
pamiątki, m.in. japońskie wachlarze,
aniołki z papierowych talerzyków, ko
lorowe orgiami, a że zwiedzanie bywa
wyczerpujące posilamy się słodkim co
nieco.

Do tej pory zwiedziliśmy już Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Hiszpanię, Ro
sję i Japonię, a przed nami jeszcze sierpień i kilka interesujących wypraw!

Chętnych młodych podróżników zapraszamy w każdy wakacyjny wtorek i czwartek w godzinach
10:00 – 12:00 do oddziału dziecięcego. Dzieci poniżej 5 roku życia mogą wziąć udział w zajęciach pod
opieką opiekuna lub starszego rodzeństwa.

Z pozdrowieniami,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów




