
PosTANoWlENlE

KOMlSARZA WYBORCZEGO W TARNOWlE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia parametrów technicznych kańy do głosowania

oraz nakładki na karlę do głosowania spożądzonej w alfabecie Braille'a

w referendum gminnym w sprawie odwołania

Wójta Gminy Wiezchosławice pzed upływem kadencji

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 1 5 września 2000 r, o referendum lokalnym (Dz. U, z 2013

r. poz. 706 z póżn. zm.1) olaz ań.40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

(Dz, U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm,2) w związku z ań. 1 ust. 2 ustawy o referendum loka|nym,

Komlsaę Wyborczy w Tarnowie postanawia, co następuje:

§ 1, 1, Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy

Wierzchosławice zażądzonym pzez Komisaza Wyborczego w Tarnowie na dzień

10 stycznia 2016 r,:

'1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 glmz;

2) drukowana jest jednostronnie na papierze koIoru białego formatu A-5;

3) posiada ścięty prawy górny ró9.

2, W górnej części kańy, pośrodku umieszczony jest napis: ,,KARTA DO GŁOSOWANIA

w referendum 9minnym w sprawie odWołania Wójta Gminy Wierzchosławice zarządzonym

przez Komisaza Wyborczego w Tarnowie na dzień 10 stycznia 2016 r."

3, Ponizej umieszczona jest treść pytania: ,,Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa

Drąga Wójta Gminy Wierzchosławice przed upływem kadencji ?",

4. Pod pytaniem umieszczone są wyrazy,,TAK" i'NlE'poprzedzone kratką pzeznaczoną

na postawienie znaku ,,x" oznacząącego głos oddany w odpowiedzi na postawione

pytanie.

1 zmiany Wymienionej ustawy zostały ogłoszone W t.j. Dz. U. z 2073 r, poz.706, z 2014 r. poz. 187!, z 2o!5 r. poz.
1045,
2Zmiany Wymienionej Ustawy zostały ogłoszone W Dz. U. z 2o!1 r. M 26, poz, 134, Nr 94, poz, 550, Nr ].o2, poz.
588, Nr 134, poz. 177 , Nr L47 , poz. 88I, Nr ],49, poz, 889, Nr 17]., poz. 1016 i Nr 217, poz, 7287, z 2072 l, poz.
849, 951 i 7s29 z 201,4 r. poz. 179, 180 i 1072, oraz z żoI5 r, poz, lo43, 7044 l 'J.045,



5. W do|nej części kańy, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach

Ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci Komisarza

Wyborczego w Tarnowie, natomiast po |ewej stronie oznacza się miejsce na umieszczenie

pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum.

6, Wzór oraz szczegółowe parametry techniczne kańy do głosowania określa załącznik nr

1 do niniejszego postanowienia.

§ 2. 1. Nakładka na kańę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a w referendum

gminnym:

1) Wykonana jest z pżeToczystego trójwarstwowego materiału plastycznego

politereftalan etylenu, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości '1,35 9/cm3;

2) spoządzona jest w formie A-5, ponadto u góry, u dołu oraz z prawej strony znajdują

się zakładki podtzymującą kańę do głosowania;

3) ma ścięty prawy górny róg.

2, Pośrodku nakładki na kańę, W jej górnej części, umieszczony jest napis zapisany

alfabetem Brail|e'a ,,Nakładka na kartę do głosowania W referendum gminnym",

3, W mie1scach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom

pżeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są

wycięte kratki, a po prawej Stronie odpowiedzi ,,TAK" i ,,NlE" zapisane alfabetem Brail|e'a,

4. Wzór oraz szczegółowe parametry techniczne nakładki na kańę do głosowania

sporządzonej w alfabecie BraiIle'a określa załącznik nr 2 niniejszego postanowienia,

§ 3, Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia,
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załącznik Nr 1do Postanowienia

Komisarze Wyborcze8o W Tarnowie

z dnia 30listopada 2015 r.

Format 45 = 148 x 210 mm
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- 69 mm
- 10 mm
- 6mm
- 166 mm
- 13 mm
- 35 mm

- 6 mmx6 mm- grubość linii 1punkt

KARTA DO GŁOSOWANIA
W referendum 9minnym W sPrawie odwołania Wóita Gminy wierzchosławice

zarządzonym przez Komisarza Wyborczęgo w Ta]nowie
na dzień 10 stycznia 2016 r.

Czy jest PanlPani za odwołaniem Zbigniewa Drąga
Wójta Gminy Wierzchosławice przed upływem kadencji ?

INFORMACJA
Glosując za odwołanlem, stawia się znak,x" W kratce z lewej strony obok odpowiedzi "TAK',
Głosując pę eclwko odwołaniU, stawia się znak'x' w kratce ż lewel strony obok odpowiedzi "NlE",
PosLawienie znakU "x'W obu kratkach albo niepostawi€nie żnaku'x'W żadnej kratce, powodUje ni€ważnoŚĆ 9tosu.



załącżnik Nr 2 do Postanowienia

Komi5arza Wyborczeto w Tarnowie

z dnia 30 listopada 2015 r.
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