
POSTANOWIENIE  NR 62/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie określenia sposobu dostarczenia kart do głosowania do obwodowych komisji 

do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza 

Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 4 lipca 2021 r. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 

z 2019r., poz. 741), w związku z postanowieniem Nr 60/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. 

Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie ustalenia nakładu i zarządzenia druku kart do 

głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed 

upływem kadencji, zarządzonym na dzień 4 lipca 2021 r., postanawiam, co następuje: 

 

§ 1. 

Określam sposób dostarczenia kart do głosowania do obwodowych komisji do spraw 

referendum: 

1. Przekazanie paczek z kartami do głosowania odbędzie się w dniu 2 lipca 2021 r. 

protokolarnie za pośrednictwem pracowników Krajowego Biura Wyborczego Delegatury 

w Łodzi wyznaczonych przez Dyrektora Delegatury. 

2. Odbioru kart do głosowania dokonują i protokół podpisują co najmniej dwie osoby 

wchodzące w skład obwodowej komisji do spraw referendum, w tym przewodniczący 

komisji lub jego zastępca, po uprzednim sprawdzeniu kart do głosowania pod względem 

ich poprawności merytorycznej i formalnej oraz wielkości nakładu. Protokół 

potwierdzający przekazanie i przyjęcie kart do głosowania, ze wskazaniem ich ilości, 

sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden dla obwodowej komisji do spraw referendum, 

a drugi dla osób przekazujących, działających z upoważnienia Komisarza Wyborczego  

w Łodzi II.  

3. Przechowywanie kart do głosowania oraz rezerwy kart do głosowania odbywa się  

w warunkach pełnego zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą 

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przechowywania przekazanych do depozytu kart 

do głosowania należy do Burmistrza Krośniewic, który powinien poinformować 

właściwego komendanta policji o miejscu i czasie przechowywania kart do głosowania. 

4. Rezerwa kart do głosowania podlega zdeponowaniu u Burmistrza Krośniewic. W gminie 

należy zapewnić środek transportu dla dowiezienia kart z rezerwy do obwodu głosowania 

stosownie do dyspozycji Komisarza Wyborczego w Łodzi II. 

5. Komisarz Wyborczy w Łodzi II jest dysponentem rezerwy kart do głosowania 

zdeponowanej u Burmistrza Krośniewic. Stosownie do decyzji Komisarza Wyborczego w 

Łodzi II, określoną przez komisję liczbę kart do głosowania z rezerwy, Burmistrz 

Krośniewic przekazuje wskazanej obwodowej komisji wyborczej na podstawie protokołu 

przekazania kart do głosowania sporządzanego w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

protokołu pozostaje u Burmistrza Krośniewic, drugi jest przeznaczony dla obwodowej 

komisji do spraw referendum, a trzeci przekazuję się do Komisarza Wyborczego w Łodzi 

II. 



6. Przekazanie kart do głosowania do obwodowych komisji do spraw referendum z depozytu 

Burmistrza Krośniewic powinno nastąpić w formie protokolarnej w przeddzień głosowania. 

Wyjątkowo, gdy warunki lokalowe nie pozwalają obwodowym komisjom do spraw 

referendum zapewnić właściwego zabezpieczenia i nadzoru nad kartami do głosowania, 

dopuszczalne jest dostarczenie kart do głosowania w dniu 4 lipca 2021 r. do godziny 6.00. 

Karty do głosowania przyjmują co najmniej dwie osoby wchodzące w skład obwodowej 

komisji do spraw referendum, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Dokument 

potwierdzający przyjęcie kart, ze wskazaniem ich ilości, należy sporządzić w dwóch 

egzemplarzach: jeden dla obwodowej komisji do spraw referendum, drugi dla osoby 

dostarczającej karty. 

7. Zobowiązuję do zachowania należytej staranności przy czynnościach związanych  

z przekazaniem kart do głosowania. 

8. Obwodowe komisje do spraw referendum powinny na bieżąco sprawdzać liczbę podpisów 

osób uprawnionych w referendum gminnym w spisie, którzy otrzymali kartę do głosowania. 

W przypadku gdy liczba ta przekroczy 60% liczby otrzymanych przez komisję kart do 

głosowania, komisja obowiązana jest powiadomić Komisarza Wyborczego w Łodzi II, za 

pośrednictwem urzędu gminy, o możliwej potrzebie uruchomienia dla niej kart z rezerwy. 

Natomiast gdy liczba ta przekroczy 80% liczby otrzymanych przez komisję kart do 

głosowania, komisja występuje do Komisarza Wyborczego w Łodzi II za pośrednictwem 

urzędu gminy o wydanie kart z rezerwy. 

 

§ 2. 

 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu Miejskiej Komisji 

do Spraw Referendum w Krośniewicach oraz obwodowym komisjom do spraw referendum za 

pośrednictwem Burmistrza Krośniewic. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Łodzi II 

/-/ Katarzyna Marat 


