POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Zielonej GOrze
z dnia 27 czerwca 2013 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwolania
Rady Gminy Brody przed uplywem kadencji
Na podstawie art. 23 Ust. 1, art. 24, art. 24b, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. 0 referendum
lokalnym (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2013 r. poz. 706) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.]) w zwi'lzku z art. 1 ust. 2 ustawy 0 referendum lokalnym, po rozpatrzeniu
wniosku Inicjatora referendum z dnia 4 czerwca 2013 r. 0 przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwofania
Rady Gminy Brody przed uplywem kadencj i,

postanawiam:
§ 1. Uznae wniosek za spetniaj'lcy wymogi okreslone w ustawie

0

referendum lokalnym.

§ 2. Przeprowadzie referendum gminne w sprawie odwofania Rady Gminy Brody przed uplywem kadencji.
§ 3. Wyznaczye datt( referendum na niedziele 18 sierpnia 2013 r.
§ 4.1 Ustalic, ze karta do glosowania w referendum gminnym w sprawie odwolania Rady Gminy Brody przed uplywem
kadencji:
1) drukowanajest na papierze offsetowym 0 gramaturze 80 g/m2, koloru bialego;
2) jestjedn'lkart'l., zadrukowan'ljednostronnie, formatu A5;
3) posiada scit(ty pod k'ltem 45° prawy gamy rog.
2. Wzor, tresc oraz szczeg6lowe warunki techniczne karty do gtosowania, okresla zat'lcznik nr 1 do postanowienia.
§ 5.1. Ustalio, ze nakladka na kartt( do glosowania sporZ'ldzona w alfahecie Braille'a w referendum gminnym w sprawie
odwolania Rady Gminy Brody przed uplywem kadencji:
2
1) wykonywanajest na papierze offsetowym 0 gramaturze 250 gim , koloru bialego;
2) sporz'ldzanajest w formacie A5, ponadto u gory oraz z prawej strony znajduj'l sit( zaktadki podtrzymuj'lce kartf(
do glosowania 0 szerokosci 40 mm;
3) w miejscach odpowiadaj'lcych umieszczonym na karcie do glosowania kratkach przeznaczonych na
zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone S'l wycif(te kratki, a po ich prawej stronie
odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z drugiej strony kratki te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a;
4) posiada scif(ty pod k'ltem 45° prawy gomy rag.
2. Wzar, treso oraz szczegolowe warunki techniczne nakladki na kartf( do giosowania sporz'ldzonej w alfabecie
Braille'a, okresla zal'lcznik nr 2 do postanowienia.
§ 6. Ustalie, ze dni, w ktorych uplywaj'l terminy wykonania czynnosci zwictzanych z przeprowadzeniem referendum,
okresla kalendarz stanowi'lcy zat'lcznik nr 3 do postanowienia.
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Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogroszone w Dz. u. z 2011 r. Nr 94, poz. ~ ......:.;.:.~......
poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.
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Zal~cznik nr 1 do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zielonej G6rze
z dnia 27 czerwca 2013 r.

f~-'---------------------------------':···I45·

KARTA DO Gt.OSOWANIA

A

iIE
I

w referendum gminnym w sprawie odwotania Rady Gminy Brody
zarz"ldzonym przez Komisarza Wyborczego w Zielonej G6rze na dzien 18 sierpnia 2013 r.

T

Czy jest Pan/Pan; za odwo/aniem Rady Gminy Brody
przed uplywem kadencji?

INFORMACJA
Glosuji\C za odwolaniem. stawia si~ znak "x" w kratce obok odpowiedzi "TAK" Glosuj~c przeciwko odwolaniu.
stawia sj~znak "x"w kratceobokodpowiedzi "NIE".
Postawienie znaku "x" w obu kratkach albo niepostawienie znaku "x" w zadnej kratce powoduje niewainosc glosu.
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piecz~c

pjecz~c

obwodowej komi_ji
do spraw
referendum

Komisarza
Wyborczego

Karta formatu AS
A-58 mm
B - 40 mm
C
8mm

w ZieloneJ GOrz:e

D
E
F

6mm
22mm
35 mm

- 6 mm X 6 mm mierzone po zewn~trznej kraw~dzi kratki, grubosc linii 1 pkt
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Zal<\.cznik nr 2 do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zie\onej Gorze
z dnia 27 czerwca 2013 r.
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Nakladka na kartq do giosowania w referendum gminnym
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(tiP.,. jltk pow\'t.el alfabetem 613fl1e'al

A
B

Naktadka formatu A5

A-58 mm
B - 40 mm
C
8mm

o - 6 mm

X

6mm

D
E

- 22 mm

F

40 mm

6 mm mierzone po zewn~trznej kraw~dzi kratki, grubosclinii 1 pkt

Zalqcznik nr 3 do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zielonej G6rze
z dnia 27 czerwca 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOSCI
zwia.zanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwolania
Rady Gminy Brody pned uplywem kadencji

Termin wykonania
czynnosci referendalnej*)

Trese czynnosci referendalnej

do llipca 2013 r.

ogloszenie w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Lubuskiego oraz podanie
do wiadomosci mieszkanc6w przez rozplakatowanie na terenie Gminy Brody
postanowienia Komisarza Wyborczego w Zielonej G6rze 0 przeprowadzeniu
referendum gminnego w sprawie odwolania Rady Gminy Brody przed uplywem
kadencji,

do 19 lipca 2013 r.

- podanie do wiadomosci mieszkanc6w przez rozplakatowanie, obwieszczenia
W6jta Gminy Brody 0 numerach i granicach obwod6w glosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym 0 siedzibie
komisji wlasciwej dla glosowania korespondencyjnego i 0 lokalach
dostosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych,

I

I
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do 24 lipca 2013 r.

powolanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej G6rze Gminnej Komisj
•I do Spraw Referendum w Brodach.

do 28 lipca 2013 r. *)

- sporz<tdzenie w Urz~dzie Gminy Brody spisu os6b uprawnionych do udzialu
w referendum,
- powolanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej G6rze obwodowych
komisji do spraw referendum,
- zglaszanie W 6jtowi Gminy Brody przez osoby niepelnosprawne uprawnione
do udzialu w referendum zamiaru glosowania korespondencyjnego, w tym przy
. pomocy nakladki na kart~ do glosowania sporz<tdzonej w alfabecie Braille' a,

do 4 sierpnia 2013 r. *)

- skladanie wniosk6w przez osoby niepelnosprawne uprawnione do udzialu w
referendum 0 dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie glosowania
dostosowanym do ich potrzeb,
- zglaszanie W6jtowi Gminy Brody przez osoby niepelnosprawne uprawnione
do udzialu w referendum zamiaru glosowania w lokalu obwodowej komisji do
spraw referendum przy uzyciu nakladki na kart« do glosowania sporz<tdzonej w
alfabecie Braille' a,
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l---~d-O-8-s-ie-rp-n-ia-20-1-3-r.--\f---s-k-Ia-d-a-m-'e-wn-i-o-sk-o-'w~-d-o-W-6J-'t-a-G-mi-n-y-B-r-o-d-y-o-s-p-o-rz-~-d-z-en-i-e-a-k~tu-----i pelnomocnictwa do glosowania,

I

16 sierpnia 2013 r.
o godz. 2400

---i

- zakonczenie kampanii referendalnej,

17 sierpnia 2013 r.

przekazanie przewodnicz<tcym obwodowych komisji do spraw referendum
I spis6w os6b uprawnionych do udzialu w referendum,

18 sierpnia 2013 r.
godz. ,00 do 21 00

I_ glosowanie

I 

I

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w zwiqzku z art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. 0 referendum lokalnym (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2013 r. poz. 706) • jezeli koniec terminu
wykonania czynnosci okreslonej w ustawie przypada na sobot~ alba na dzien ustawowo wolny od pracy, termin uptywa pierwszego
roboczego dnia po tym dniu.
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