
POSTANOWIENIE Nr 121/2020
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II

z dnia 22 wrze nia 2020 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwo ania Rady Miasta aga  oraz Burmistrza Miasta aga  przed
up ywem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 27 i art. 53 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 741), art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319)
w zwi zku art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpatrzeniu wniosków mieszka ców Miasta aga
z dnia 24 sierpnia 2020r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwo ania Rady Miasta aga  oraz
Burmistrza Miasta aga  Andrzeja Katarzy ca przed up ywem kadencji, postanawiam, co nast puje:
§ 1. Zarz dza si  przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwo ania Rady Miasta aga  oraz Burmistrza Miasta

aga  przed up ywem kadencji.
§ 2. Dat  referendum wyznacza si  na niedziel 15 listopada 2020r.
§ 3. Dni, w których up ywaj  terminy wykonania czynno ci zwi zanych z przeprowadzeniem referendum, okre la kalendarz
stanowi cy za cznik nr 1 do postanowienia.
§ 4. 1 Karta do g osowania w referendum gminnym w sprawie odwo ania Rady Miasta aga  przed up ywem kadencji:
1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2, koloru bia ego;
2) jest jedn  kart , zadrukowan  jednostronnie, formatu A4;
3) posiada ci ty pod k tem 450 prawy górny róg.
2. Wzór, tre  oraz szczegó owe warunki techniczne karty do g osowania, okre la za cznik nr 2 do postanowienia.
3. Karta do g osowania w referendum gminnym w sprawie odwo ania Burmistrza Miasta aga  przed up ywem kadencji:
1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2, koloru ró owego;
2) jest jedn  kart , zadrukowan  jednostronnie, formatu A5;
3) posiada ci ty pod k tem 450 prawy górny róg.
4. Wzór, tre  oraz szczegó owe warunki techniczne karty do g osowania, okre la za cznik nr 3 do postanowienia.
§ 5. 1. Nak adka na kart  do g osowania sporz dzona w alfabecie Braille’a w referendum gminnym w sprawie odwo ania
Rady Miasta aga  przed up ywem kadencji:
1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru bia ego;
2) sporz dzana jest w formacie A4, ponadto u góry oraz z prawej strony znajduj  si  zak adki podtrzymuj ce kart
do g osowania o szeroko ci 40 mm;
3) w miejscach odpowiadaj cych umieszczonym na karcie do g osowania kratkach przeznaczonych na zaznaczenie
odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone s  wyci 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 ci ty pod k tem 450 prawy górny róg.
2. Wzór, tre  oraz szczegó owe warunki techniczne nak adki na kart  do g osowania sporz dzonej w alfabecie Braille’a,
okre la za cznik nr 4 do postanowienia.
3. Nak adka na kart  do g osowania sporz dzona w alfabecie Braille’a w referendum gminnym w sprawie odwo ania
Burmistrza Miasta aga  przed up ywem kadencji:
1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru bia ego;
2) sporz dzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajduj  si  zak adki podtrzymuj ce kart
do g osowania o szeroko ci 40 mm;
3) w miejscach odpowiadaj cych umieszczonym na karcie do g osowania kratkach przeznaczonych na zaznaczenie
odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone s  wyci 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 ci ty pod k tem 450 prawy górny róg.
4. Wzór, tre  oraz szczegó owe warunki techniczne nak adki na kart  do g osowania sporz dzonej w alfabecie Braille’a,
okre la za cznik nr 5 do postanowienia.
§ 6. Postanowienie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa
Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo ci w sposób zwyczajowo przyj ty na terenie gminy.

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze II

/-/ Robert Stefan Macholak



Za cznik nr 1 do postanowienia Nr 121/2020
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
z dnia 22 wrze nia 2020 r.

KALENDARZ CZYNNO CI
zwi zanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwo ania

Rady Miasta aga  i Burmistrza Miasta aga  przed up ywem kadencji

Termin wykonania*
czynno ci referendalnej

Tre  czynno ci referendalnej

do 2 pa dziernika 2020 r. og oszenie w Dzienniku Urz dowym Województwa Lubuskiego oraz
podanie do wiadomo ci mieszka ców przez rozplakatowanie na terenie
Miasta aga  postanowienia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
o przeprowadzeniu referendum gminnego

do 11 pa dziernika 2020 r.
(do 12 pa dziernika 2020 r.)

utworzenie obwodów g osowania w szpitalach, zak adach pomocy
spo ecznej, zak adach karnych i aresztach ledczych oraz ustalenie ich
granic, siedzib i numerów

do 16 pa dziernika 2020 r. podanie do wiadomo ci mieszka ców przez rozplakatowanie,
obwieszczenia o numerach i granicach obwodów g osowania oraz
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób niepe nosprawnych oraz o mo liwo ci

osowania korespondencyjnego i g osowania przez pe nomocnika
zg aszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II kandydatów na
cz onków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w aganiu
i obwodowych komisji do spraw referendum

do 21 pa dziernika 2020 r. powo anie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II Miejskiej
Komisji do spraw Referendum w aganiu

do 25 pa dziernika 2020 r.
(do 26 pa dziernika 2020 r.)

sporz dzenie w Urz dzie Miasta aga  spisu osób uprawnionych do
udzia u w referendum
powo anie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II obwodowych
komisji do spraw referendum

do 31 pa dziernika 2020 r.
(do 2 listopada 2020 r.)

zg aszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
osowania korespondencyjnego przez wyborców niepe nosprawnych oraz

wyborców, którzy najpó niej w dniu g osowania ko cz  60 lat
do 6 listopada 2020 r. sk adanie wniosków o sporz dzenie aktu pe nomocnictwa do g osowania
do 10 listopada 2020 r. sk adanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udzia u

w referendum w wybranym przez siebie obwodzie g osowania na obszarze
Miasta aga
zg aszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru

osowania korespondencyjnego przez wyborców podlegaj cych w dniu
osowania obowi zkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach

domowych
13 listopada 2020 r.

o godz. 24:00
zako czenie kampanii referendalnej

14 listopada 2020 r. przekazanie przewodnicz cym obwodowych komisji do spraw referendum
spisów osób uprawnionych do udzia u w referendum

15 listopada 2020 r.
w godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie g osowania

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1319) w zwi zku z art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia 15 wrze nia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) - je eli koniec terminu wykonania czynno ci okre lonej
w ustawie przypada na sobot  albo na dzie  ustawowo wolny od pracy, termin up ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.



Za cznik nr 2 do postanowienia Nr 121/2020
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
z dnia 22 wrze nia 2020 r.

KARTA DO G OSOWANIA
w sprawie odwo ania Rady Miasta aga

zarz dzonym przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
 na dzie  15 listopada 2020 r.

w referendum gminnym

Czy jest Pan/Pani za odwo aniem Rady Miasta aga  przed up ywem kadencji?

INFORMACJA
1. G osuj c za odwo aniem, stawia si  znak ,,x’’ w kratce obok odpowiedzi ,,TAK’’.
2.G osuj c przeciwko odwo aniu,  stawia si  znak ,,x’’ w kratce obok odpowiedzi ,,NIE’’.
3. Postawienie znaku ,,x’’ w obu kratkach albo niepostawienie znaku ,,x’’ w adnej kratce powoduje niewa no  g osu.
4. Znak „x” to co najmniej dwie linie przecinaj ce si  wewn trz kratki

piecz
Komisarza

Wyborczego
w Zielonej Górze II

TAK

A

B

C
D

F F

E
45°

NIE

piecz
obwodowej komisji

do spraw
referendum

Karta formatu A4
A    -  80 mm
B    -  40 mm
C    -    8 mm

       -   6 mm x 6 mm mierzone po zewn trznej kraw dzi kratki, grubo  linii 1 pkt

D    -     6 mm
E    -   22 mm
F    -   35 mm



Za cznik nr 3 do postanowienia Nr 121/2020
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
z dnia 22 wrze nia 2020 r.

KARTA DO G OSOWANIA
w sprawie odwo ania Burmistrza Miasta aga

zarz dzonym przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II na dzie  15 listopada 2020 r.
w referendum gminnym

Czy jest Pan/Pani za odwo aniem Andrzeja Katarzy ca
Burmistrza Miasta aga  przed up ywem kadencji?

INFORMACJA
1. G osuj c za odwo aniem, stawia si  znak ,,x’’ w kratce obok odpowiedzi ,,TAK’’.
2.G osuj c przeciwko odwo aniu,  stawia si  znak ,,x’’ w kratce obok odpowiedzi ,,NIE’’.
3. Postawienie znaku ,,x’’ w obu kratkach albo niepostawienie znaku ,,x’’ w adnej kratce powoduje niewa no  g osu.
4. Znak „x” to co najmniej dwie linie przecinaj ce si  wewn trz kratki

piecz
Komisarza

Wyborczego
w Zielonej Górze II

TAK

A

B

C
D

F F

E
45°

NIE

piecz
obwodowej komisji

do spraw
referendum

Karta formatu A5
A    -  58 mm
B    -  40 mm
C    -    8 mm

       -   6 mm x 6 mm mierzone po zewn trznej kraw dzi kratki, grubo  linii 1 pkt

D    -     6 mm
E    -   22 mm
F    -   35 mm



Za cznik nr 4 do postanowienia Nr 121 /2020
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
z dnia 22 wrze nia 2020 r.



Za cznik nr 5 do postanowienia Nr 121/2020
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
z dnia 22 wrze nia 2020 r.


