
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 29 listopada 2021r. 

 

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, 

przez uprawnionych wyborców, w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Tczów przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 16 stycznia 2022 r. 

 

Komisarz Wyborczy w Radomiu I informuje, że: 

 

1. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:  

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub 

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

b) całkowitej niezdolności do pracy, 

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

d) zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e) zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub 

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069); 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego 

w Radomiu I najpóźniej do dnia 3 stycznia 2022 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu 

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

zamiar głosowania zgłasza do dnia 11 stycznia 2022 r. 

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. 

Żeromskiego 53, pokój 154 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30. 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie nr 

telefonu: 48 3623823, pisemnie, telefaksem na nr 48 3632794 lub w formie elektronicznej na adres: 

radom@kbw.gov.pl 

W razie wysłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego o dotrzymaniu terminu 

rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Radomiu I. 

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 

ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej 

gminie, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma 

być wysłany pakiet wyborczy. 

Do zgłoszenia, dołącza  się  kopię  aktualnego  orzeczenia  właściwego  organu  orzekającego 

o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

Jeżeli zgłoszenie będzie dokonane ustnie (telefonicznie), wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie 

urzędowi gminy właściwemu dla jego stałego miejsca zamieszkania (wpisania do rejestru 

wyborców). 
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Zgłoszenia  zamiaru  głosowania   korespondencyjnego  można  dokonać na  załączonym do 

Komunikatu druku zgłoszenia. 

2. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 

lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 

rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

2) całkowitej niezdolności do pracy; 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tczów 

najpóźniej do dnia 7 stycznia 2022 r. 

 

 Komisarz Wyborczy  

w Radomiu I 

 

/-/ Łukasz Kluska 

 

 


