
POSTANOWIENIE Nr 42/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO w KOSZALINIE I 

z dnia 8 kwietnia  2021 r. 

 

w sprawie warunków technicznych karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille´a w referendum gminnym w sprawie odwołania  

Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji,  

zarządzonym na dzień 23  maja 2021 r. 

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 741) oraz art. 40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2020 r. poz. 

1319) w związku z art. 1 ust 2 ustawy o referendum lokalnym oraz Postanowieniem Komisarza 

Wyborczego w Koszalinie I  Nr 41/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Komisarz Wyborczy  

w Koszalinie I postanawia,  co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące warunki techniczne wykonania karty do głosowania w referendum 

gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji, zwanej dalej 

„kartą do głosowania”: 

1) karta do głosowania sporządzana jest w  formacie A5,  

2) drukowana jest jednostronnie na papierze offsetowym o gramaturze 80g/m², koloru 

białego, 

3) zorientowana jest w układzie poziomym strony, 

4) posiada ścięty pod kątem 45 º prawy górny róg, 

5) kratki na oddanie głosu mają wymiary 6 mm na 6 mm mierzone po zewnętrznej 

krawędzi o grubości linii 1 pkt. 

§ 2. Ustala się sposób zapisu treści karty do głosowania: 

1) pośrodku karty do głosowania w górnej jej części umieszcza się drukowanymi literami, 

drukiem pogrubionym wyrazy „KARTA DO GŁOSOWANIA” pod spodem zaś w 

kolejnych wierszach umieszcza się pismem zwykłym pogrubionym, napis  

o treści: „w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino  

zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie I na dzień  23 maja 2021 

r.” treść napisu sporządza się jednakowym krojem oraz wielkością czcionki, 

2) pod napisem wymienionym w §. 2 ppkt. 1) pośrodku karty umieszcza się treść pytania: 

„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy Będzino 

przed upływem kadencji?” pismem zwykłym pogrubionym,  

o jednakowym kroju oraz wielkości czcionki, z tym, że imiona i nazwisko zapisuje się 

drukowanymi literami,  

3) pod treścią pytania poczynając od lewej strony umieszcza się kratkę przeznaczoną na 

oddanie głosu, a za nią drukowanymi literami, drukiem pogrubionym wyraz „TAK”. 

Poniżej poczynając od lewej strony kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a za nią 

drukowanymi literami, drukiem pogrubionym wyraz  „NIE”.  

4) wyrazy „TAK” i „NIE”  sporządza się jednakowym krojem  oraz wielkością  czcionki,  

5) na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszcza się pouczenie o sposobie 

głosowania tj. drukowanymi literami wyraz „ INFORMACJA:” i poniżej, pismem 

zwykłym następującą treść: „Głosując za odwołaniem, stawia się znak „X”  

w kratce obok odpowiedzi „TAK”. Głosując przeciwko odwołaniu, stawia się znak „X” 



w kratce obok odpowiedzi „NIE”. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo 

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu”.  

6) pod informacją o sposobie głosowania, po prawej stronie karty do głosowania drukuje 

się odcisk okrągłej pieczęci Komisarza Wyborczego w Koszalinie I, zaś po lewej 

stronie,  drukuje się w kole o średnicy 35 mm napis: „miejsce na pieczęć obwodowej 

komisji do spraw referendum”, 

§ 3. Układ graficzny karty do głosowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Postanowienia. 

§ 4. Ustala się następujące warunki techniczne wykonania nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille´a w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta 

Gminy Będzino przed upływem kadencji, zwanej dalej „nakładką na kartę”: 

1) nakładka na kartę sporządzana jest w formacie A5,  

2) u góry oraz z prawego boku nakładki na kartę znajdują się zakładki podtrzymujące kartę 

do głosowania o szerokości 40 mm,  

3) wykonana jest na papierze offsetowym koloru białego o gramaturze 250g/m2, 

4) zorientowana jest w układzie poziomym strony, 

5) posiada ścięty pod kątem 45 0 prawy górny róg, 

6) w miejscach odpowiadającym kratkom umieszczonym na karcie do głosowania wycina 

się kratki o wymiarach 6 mm na 6 mm 

§ 5. Określa się następujący sposób zapisu treści nakładki na kartę:  

1) pośrodku nakładki na kartę, w jej górnej części umieszczony jest pismem zwykłym 

pogrubionym napis o treści „Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym”. 

Poniżej ta sama treść zapisana jest alfabetem Braille´a,  

2) poniżej napisu wycina się dwie kratki przeznaczone na oddanie głosu odpowiadające 

kratkom umieszczonym na karcie do głosowania, 

3) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania wyrazach „TAK”  

i „NIE” wpisuje się te same wyrazy. W tych samych wierszach  wyrazy „TAK”  

i „NIE” zapisuje się alfabetem Braille´a.  

§ 6. Układ graficzny nakładki na kartę do głosowania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 

Postanowienia. 

§ 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 42/2021 
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I 
z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w referendum gminnym w sprawie odwołania  

Wójta Gminy Będzino 

zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie I 

na dzień 23 maja 2021 r. 

 

Czy jest Pan/Pani za odwołaniem MARIUSZA JARONIEWSKIEGO 

Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji ? 

 

           

                               TAK 

  

           

     NIE  

 

 
INFORMACJA:  
Głosując za odwołaniem, stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK”. 
Głosując przeciwko odwołaniu, stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „NIE”. 
Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Karta formatu A5 

A – 58 mm    D – 6 mm 

B – 40 mm    E – 22 mm 

C – 8 mm    F – 35 mm 

 

 – 6 mm x 6 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi kratki, grubość linii 1 pkt 
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Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 42/2021 
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I 
z dnia 8 kwietnia 2021 r.  
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Nakładka formatu A5 

A – 58 mm   D – 6 mm 

B – 40 mm   E – 22 mm 

C – 8 mm   F – 40 mm 
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Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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