
 

              

KOMISARZ WYBORCZY          

        W KALISZU II 

  INFORMACJA 

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM 

GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY BRALIN  

ORAZ RADY GMINY BRALIN PRZED UPŁYWEM KADENCJI  

ZARZADZONYM NA DZIEŃ 22 MAJA 2022 R. 

1. Termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez  osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum oraz 

osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej  w dniu głosowania kończą                     

60 lat upływa w dniu 9 maja 2022 r. /termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu 

wyborczego/. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Kaliszu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. 

2. Termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez osoby uprawnione do udziału w referendum podlegające                

w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

upływa w dniu 17 maja 2022 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego  w Kaliszu. 

3. Termin złożenia Wójtowi Gminy Bralin wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 

w dniu 13 maja 2022 r. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Bralin. 

4. Termin złożenia Wójtowi Gminy Bralin oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa    

w dniu 20 maja 2022 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy 

Bralin. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji                     

do spraw referendum w dniu referendum, tj. w dniu 22 maja 2022 r. w godzinach od 7.00                 

do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. 

5. Termin złożenia Wójtowi Gminy Bralin wniosku o dopisanie do spisu osób uprawnionych do 

udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie 

właściwym dla lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, upływa w dniu  

17 maja 2022 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Bralin. 
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