Jeździć będziemy wygodniej Staże u pracodawców
Mamy nowe drogi w
Grębocinie, Młyńcu Pierwszym,
Kopaninie i Złotorii. W gminie
powstały także chodniki, a w
planach są już kolejne.
W czerwcu Zarząd Dróg,
Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Lubiczu rozstrzygnął duży przetarg na
modernizację kilku dróg gminnych.

W tej samej technologii, jak w
przypadku Grębocina, kosztem 222
tys. zł, wykonano 660 m ul.
Golubskiej w Młyńcu Pierwszym, a
także ul. Przy Lesie w Kopaninie,
gdzie zmodernizowano 730 m
jezdni za 245 tys. zł.
Na odcinku 250 m, został
położony asfalt na ul. Brzozowej w
Kopaninie. Inwestycja kosztowała
165 tys. zł.

W wakacje pracownicy lubickiego Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej remontowali ul. Szkolną w Zlotorii
Wygrał go Zakład DrogowoB u d o w l a n y Wi l c z y ń s k i &
Wilczyński z Rogowa. Na pierwszy
ogień poszła ul. Rogowska w
Grębocinie. Do utwardzenia trzema
warstwami emulsji kationowej i
kruszywa kamiennego było 1,8 km.
Wcześniej ul. Rogowska była
wyłożona żużlem i miejscami
uzupełniona tłuczniem. Wykonane
zostały także zjazdy i pobocza.
Całkowita wartość remontu
wyniosła 546 tys. zł. Na modernizację
gmina Lubicz pozyskała 85 tys. zł z
b u d ż e t u Wo j e w ó d z t w a
Kujawsko–Pomorskiego pochodzące
z tytułu wyłączeń gruntów z
produkcji rolnej.

Zarząd Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w
Lubiczu własnymi siłami
wyremontował także ok. 100 m ul.
Szkolnej, wraz z chodnikiem, w
Złotorii. Inwestycja nie została
jeszcze do końca rozliczona.
Pracownicy zarządu dróg wykonali też 360 m ciągu pieszego przy
ul. Szkolnej w Grębocinie.
Pochłonęło to 80 tys. zł. W wakacje
rozpoczęły się także prace warte 65
tys. zł.
przy chodniku na ul.
Kolejowej w Lubiczu Dolnym. To
kolejne 160 m ciągu pieszego na
terenie naszej gminy. Zadanie
realizuje wykonawca wyłoniony w
trybie przetargowym, czyli firma

Dromost z Lipna.
Gmina Lubicz od lat partycypuje
także w budowie chodników, które
powstają przy drogach powiatowych i wojewódzkich. W tym
roku nasz samorząd wykona warty
ok. 20 tys. zł projekt budowlany
ciągu pieszego przy drodze
wojewódzkiej nr 522 - od już
istniejącego w Lubiczu Dolnym
przy ul. Grębockiej do wiaduktu
autostradowego (1000 m). Radni
uchwałę w tej sprawie przyjęli na
lipcowej sesji. Zdecydowali też o
wsparciu finansowym Powiatu
Toruńskiego przy budowie kontynuacji chodnika na trasie Turzno –
Rogówko – Lubicz Dolny (długości
202 m). Koszt gminy wynosi 38 tys.
zł.
Lubicz wsparł również Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad. W Grębocinie przy ul.
Kowalewskiej pracownicy Zarządu
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Lubiczu położyli
chodnik z materiałów dostarczonych przez zarządcę drogi.
Dzięki temu, przy ruchliwej
krajówce, powstało kolejne 490 m
ciągu pieszego.
Wójt Marek Olszewski mówi: –
Budowa chodników to bardzo
wyczekiwana przez mieszkańców
inwestycja. Dlatego od lat staramy
się wspomagać także innych
zarządców dróg, ponieważ bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest
dla nas bardzo ważne. Zawsze
jesteśmy skłonni do współpracy,
oczywiście w miarę możliwości,
które daje nam gminny budżet.
Na ostatniej, sierpniowej, sesji
Rada Gminy Lubicz dała kolejny na
to przykład, zgadzając się wesprzeć
generalną dyrekcję w budowie
chodników przy ul. Warszawskiej, w
ciągu drogi krajowej nr 10 w
Lubiczu Górnym (154 m) oraz przy
drodze nr 15 w Rogówku (255 m).
(KM)

inicjacji alkoholowej – piją już
dzieci poniżej 10. roku życia (źródło
Krakowska Akademia Profilaktyki).
Na początku września komisja
profilaktyki spotkała się także w

szących kwalifikacje, m.in. z
zakresu gastronomii, gospodarki
magazynowej czy pielęgnacji
terenów zielonych.
Z początkiem lipca zaangażowani
w projekt rozpoczęli półroczne
staże zawodowe u pracodawców. Pierwotnie zaplanowano je dla
ośmiu uczestników, ale w wyniku
oszczędności w projekcie udało się
skierować do pracodawców 11 osób
– wyjaśnia Marta Rębska z
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu, koordynator
projektu "Klub Integracji Społecznej Nad Drwęcą".
Na realizację projektu GOPS
pozyskał dotację z Europejskiego
Funduszu Społecznego, działania
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
(KM)

Pieniądze unijne.
Jaki masz pomysł?
Lokalna Grupa Działania
„Podgrodzie toruńskie” zaprasza
mieszkańców na cykl spotkań
warsztatowych, których celem
będzie wypracowanie priorytetów dla nowej Lokalnej
Strategii Rozwoju dla obszarów
gmin: Lubicz, Obrowo oraz
Wielka Nieszawka.

siebie na najbliższe lata typy
inwestycji infrastrukturalnych oraz
działań przeciwdziałających
marginalizacji pewnych grup
społecznych.
Oto harmonogram spotkań.
Dla przedsiębiorców z gmin Lubicz,
Obrowo, Wielka Nieszawka:
17.09 i 6.10, o godz. 14.00 w
Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21,
sala nr 4 w Urząd Gminy.
Dla społeczników z wymienionych
wyżej gmin:
21.09 i 7.10, o godz. 16.00 w
Kawęczynie, w świetlicy przy
remizie OSP.
Dla sektora publicznego (JST, w
tym GOPS) z gmin Lubicz,
Obrowo, Wielka Nieszawka:
18.09 i 8.10, o godz. 12.00, w Małej
Nieszawce, w Gminnym Ośrodku
Kultury, ul. Leśna 1.
Opr. (KM)

Z PRAC RADY GMINY LUBICZ

Inauguracja kampanii odbyła się podczas pikniku w Grębocinie
Grupą AA „Drwęca” po to, aby
porozmawiać o wspólnych problemach i działaniach (relacja na
stronie www.lubicz.pl). - Nie
chcemy, aby tytuł naszej akcji
„Stawiamy na rodzinę” był tylko
sloganem, ale rzeczywistością.
Jesteśmy też otwarci na propozycje
– mówi Hanna Anzel, przewodnicząca rady i członek Gminnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu kolejną edycję
projektu realizuje od początku roku.
Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa
bezrobotnych mieszkańców gminy
Lubicz.
Spośród 40 osób, zaproszonych
do rekrutacji przez pracowników
socjalnych, wybrano 13 uczestników projektu. Przez cztery
miesiące brały one udział w
bezpłatnych, zajęciach prowadzonych przez psychologa, doradcę
zawodowego, prawnika, zajęciach
komputerowych i gospodarowania
budżetem domowym. Kształcili się
też podczas indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych podno-

Jakie inicjatywy na naszym
terenie powinny być wsparte
środkami unijnymi oferowanymi w
ramach tzw. Leadera?
Przedsiębiorców poprosimy o
wskazanie, jakie typy działalności
mikro-gospodarczej szczególnie
należy wspierać. Organizacje
pozarządowe przedstawią własne
potrzeby w zakresie wzmacniania
społeczeństwa obywatelskiego.
K o m i s j i R o z w i ą z y w a n i a Samorządy zaś - preferowane przez
Problemów Alkoholowych.
Niestety, spektrum uzależnień
wciąż się powiększa. Dlatego
komisja chce także zwrócić uwagę
na problem z dopalaczami. 5

Gmina Lubicz stawia na rodzinę
„Stawiamy na rodzinę” to
tytuł kampanii, którą gmina
Lubicz prowadzi od kilku
miesięcy. – Chcemy integrować
całe rodziny, pokazując dorosłym,
że można bawić się bez alkoholu,
poprawiając przy tym relacje z
dzieckiem – mówi Hanna Anzel,
przewodnicząca Rady Gminy
Lubicz.
Gminna kampania profilaktyczną
„Stawiamy na rodzinę” została
zainaugurowana podczas czerwcowego pikniku w Grębocinie. Były
konkursy, pokaz talentów i smaczne
jedzenie.
Władze Lubicza chcą przekonać
mieszkańców, że zabawa na
trzeźwo, wspólnie z własnymi
dzieci, to dobry pomysł na dobre
życie. To bowiem alkohol jest
przyczyną wielu nieszczęść i
przemocy w rodzinie. Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trakcie
swoich comiesięcznych spotkań
styka się z kolejnymi rodzinnymi
tragediami.
W ramach kampanii „Stawiamy
na rodzinę” niebawem ruszy też
program „Szkoła dla rodziców”. To
m.in. odpowiedź na badania,
według których matki i ojcowie
często nie wiedzą, jak mądrze zająć
swoją pociechę po lekcjach. Co z
kolei powoduje, że obniża się wiek

Osoby bezrobotne z naszej
gminy biorące udział w projekcie
Klub Integracji Społecznej „Nad
Drwęcą” odbywają staże u
pracodawców.

listopada w Zespole Szkół nr 1 w
Lubiczu Górnym odbędzie się na
ten temat konferencja. O jej
godzinie poinformujemy na naszej
stronie internetowej. Podobna
pogadanka planowana jest w
Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie.
(KM)
Fot. Beata Nowak-Latańska

Od ostatniego wydania „Goń- Grębocina i zmiany miejscowego
c a ” R a d a G m i n y L u b i c z planu zagospodarowania przesobradowała pięciokrotnie.
trzennego gminy Lubicz dotyczącego terenów komercyjnych
19 czerwca
rajcy przyjęli położonych przy drodze nr 52 na
następujące uchwały: w sprawie obszarach
wsi: Grębocin,
sprawozdania z działalności Rogowo, Rogówko, Brzeźno,
Gminnego Ośrodka Pomocy Brzezinko i Gronowo. Rajcy
Społecznej w Lubiczu za rok 2014 zaopiniowali też negatywnie
oraz zmiany nazwy ulicy w Złotorii, uchwałę Sejmiku Województwa
a także zasad i trybu korzystania z Kujawsko-Pomorskiego z 22
obiektów i urządzeń użyteczności czerwca 2015 roku dotyczącą
publicznej stanowiących własność Obszaru Chronionego Krajobrazu
gminy Lubicz. Na tej sesji przyjęto „Dolina Drwęcy”.
również stanowisko nr 1 w sprawie
21 sierpnia radni przyjęli
projektu nowej ustawy prawo kolejną uchwałę w sprawie
wodne.
przystąpienia do sporządzania
Na posiedzeniu 17 lipca radni zmiany miejscowego planu
przegłosowali uchwały w sprawie zagospodarowania przestrzenz m i a n y m i e j s c o w e g o p l a n u nego części Lubicza Dolnego oraz
zagospodarowania przestrzennego zmienili regulamin wynagragminy Lubicz w pasie terenu pod dzania nauczycieli.
Wszystkie uchwały Rady
gazociąg wysokiego ciśnienia,
miejscowego planu zagospo- Gminy Lubicz znajdują się na
darowania przestrzennego części bip.lubicz.pl.

WYBORY DO SEJMU
I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Na podstawie postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
zarządzono wybory do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
na dzień 25 października 2015 r.
Wszystkie informacje o wyborach
parlamentarnych zamieszczane są
na stronie internetowej gminy
www.lubicz.pl w zakładce „Wybory
do Sejmu i Senatu RP”.
Informacja
o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, w
związku z wyborami do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października
2015 r., informuje o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z
późn. zm.).
Wyborcy niepełnosprawni biorą
udział w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej na takich
samych zasadach jak pozostali
wyborcy, jednakże przysługują im
poniższe uprawnienia.
1.I. Prawo do uzyskiwania
informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny ma
prawo do uzyskiwania informacji o:
właściwym dla siebie obwodzie
głosowania, lokalach obwodowych
komisji wyborczych znajdujących się
najbliżej miejsca zamieszkania
w y b o r c y, w t y m o l o k a l a c h
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, warunkach
dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie
głosowania, terminie wyborów oraz
godzinach głosowania, komitetach
wyborczych biorących udział w
wyborach oraz zarejestrowanych
listach kandydatów na posłów i
kandydatach na senatora, a także o
warunkach oraz formach głosowania.
Informacje, o których mowa wyżej,
są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na
stronie internetowej gminy w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP”
oraz na tablicy wyborczej w Urzędzie
Gminy.
Informacje te są także przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na
jego wniosek, telefonicznie lub w
drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa,
wyborca podaje nazwisko, imię
(imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
W/w informacje wyborca uzyska w
Urzędzie Gminy Lubicz przy ul.
Toruńskiej 21, w pokoju nr 23 (I
piętro) lub pod nr telefonu
56 621-21-14 oraz adresem email
burczynska@lubicz.pl. Informacji
udzieli Pani Hanna Burczyńska –
Kierownik Referatu Organizacyjnego.
1.II. Prawo do głosowania przez
pełnomocnika
Prawo do głosowania za pośred-

nictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat, a także
wyborcy 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.), w tym również
wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy,
ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
о emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 1440);
2) niezdolności do samodzielnej
egzystencji, ustalone na podstawie
art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w
pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy,
ustalone na podstawie art. 12 ust. 2
ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I
gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II
grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba
wpisana do rejestru wyborców w tej
samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do
głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być
osoba wchodząca w skład komisji
obwodowej właściwej dla obwodu
głosowania osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania, a
także mężowie zaufania, jak również
kandydaci biorący udział w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć
tylko od jednej osoby lub od dwóch
osób, jeżeli co najmniej jedną z nich
jest wstępny (ojciec, matka, dziadek,
babka, itd.), zstępny (syn, córka,
wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat,
siostra lub osoba pozostająca w
stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed
wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym
przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).
Wnioski o ustanowienie pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu,
przy ul. Toruńskiej 24 (budynek B),
w godzinach pracy urzędu w
pokojach nr 5 i 6 (I piętro). Można
tam również pobrać druki
wniosków. Kontakt telefoniczny
pod nr 56 – 678-27-08, 56 674-4014.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek
do wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) gminy, w której jest wpisany
do rejestru wyborców. Wniosek
należy złożyć najpóźniej w 9. dniu
przed dniem wyborów, tj. do dnia 16
października 2015 r. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca
2011 r. w sprawie sporządzenia aktu
pełnomocnictwa do głosowania w

wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936
i z 2014 r. poz. 1428).
Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej
być pełnomocnikiem na przyjęcie
pełnomocnictwa — wzór zgody na
przyjęcie pełnomocnictwa stanowi
załącznik nr 5 do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji;
• kopię aktualnego orzeczenia
właściwego organu orzekającego o
ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający
pełnomocnictwa w dniu głosowania
nie będzie miał ukończonych 75 lat;
• kopię zaświadczenia o prawie do
głosowania wydanego osobie mającej
być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta
nie jest ujęta w rejestrze wyborców w
tej samej gminie co udzielający
pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania
wyborcy lub w innym miejscu na
obszarze gminy, jeżeli wyborca
zwróci się o to we wniosku o jego
sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia
udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje
przez złożenie najpóźniej na 2 dni
przed dniem wyborów, tj. do dnia 23
października 2015 r., stosownego
oświadczenia wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) gminy, w której
sporządzono akt pełnomocnictwa, lub
przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji
wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście
w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej
nie oddał głosu pełnomocnik.
Głosowanie osobiste przez wyborcę
powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika
nie przeprowadza się w: obwodach
głosowania utworzonych w zakładach
opieki zdrowotnej, domach pomocy
społecznej, zakładach karnych i
aresztach śledczych oraz domach
studenckich, a także w obwodach
głosowania utworzonych za granicą i
na polskich statkach morskich.
Szczegółowe zasady w sprawie
sporządzenia aktu pełnomocnictwa
do głosowania określa powołane
wyżej rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach: do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do
organów
stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.
U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz.
1428).
1.III. Głosowanie w lokalu
wyborczym przy użyciu nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
Wyborca niepełnosprawny może
głosować w lokalu wyborczym przy
użyciu nakładek na
karty do

głosowania sporządzonych w
alfabecie Braille'a.
W dniu wyborów obwodowa
komisja wyborcza wraz z kartą do
głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki
na te karty. Po oddaniu głosu wyborca
obowiązany jest zwrócić komisji
obwodowej nakładki na karty.
1. IV. Korzystanie z pomocy innej
osoby w trakcie głosowania w
lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na
jego prośbę, może pomagać w
głosowaniu w lokalu wyborczym inna
osoba, w tym także niepełnoletnia.
Pomoc ta może mieć tylko techniczny
charakter; nie może ona polegać na
sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w
zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie
wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała
osoba udzielająca pomocy. Osobą tą
nie może być członek komisji ani mąż
zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie
treści obwieszczeń wyborczych w
zakresie informacji o komitetach
wyborczych biorących udział w
wyborach oraz o zarejestrowanych
listach kandydatów na posłów i
kandydatach na senatora.
Ponadto wyborca niepełnosprawny
może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które
ułatwiają wzięcie udziału w
głosowaniu, takich jak głosowanie
korespondencyjne, głosowanie w
wybranym obwodzie głosowania, w
tym obwodzie przystosowanym do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie
zaświadczenia o prawie do głosowania.
Informacja dot. głosowania
korespondencyjnego
Zgodnie z art. 53 Kodeksu
wyborczego wyborca może głosować
korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi
do 15 dnia przed dniem wyborów (tj.
do 10 października 2015 r.).
Zgłoszenie może być dokonane
ustnie, pisemnie, telefaxem lub w
formie elektronicznej.
Kontakt w sprawie zgłoszenia
zamiaru głosowania korespondencyjnego:
Urząd Gminy Lubicz przy ul.
Toruńskiej 21, w pokój nr 23 (I
piętro) lub pod nr telefonu
56
621-21-14 oraz adresem
email burczynska@lubicz.pl lub
info@lubicz.pl. Informacji udzieli
Pani Hanna Burczyńska – kierownik
Referatu Organizacyjnego.
Zgłoszenie powinno zawierać
nazwisko i imię (imiona), imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny
PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a
także wskazanie adresu na który ma
być wysłany pakiet wyborczy, albo
deklarację osobistego odbioru pakietu
wyborczego.
Zgłoszenie wyborcy głosującego w
kraju dodatkowo powinno zawierać
oświadczenie o wpisaniu do rejestru
wyborców w danej gminie.
Wyborca głosujący w kraju może
zażądać dołączenia do pakietu
wyborczego nakładki na kartę do

głosowania sporządzonej w alfabecie
Braille a.
W przypadku gdy wyborca zgłosił
zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do
głosowania w miejscu pobytu w dniu
wyborów nie wydaje się po wysłaniu
do wyborczy pakietu wyborczego,
chyba że wyborca zwrócił pakiet
wyborczy w stanie nienaruszonym.
Wyborcę, który zgłosił zamiar
głosowania korespondencyjnego w
kraju umieszcza się w spisie
wyborców w obwodzie głosowania
właściwym dla obwodowej komisji
wyborczej, która ma siedzibę w lokalu
dostosowanym do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Wyborca, który zgłosił zamiar
głosowania korespondencyjnego w
kraju, otrzymuje z urzędu nie później
niż 7 dni przed dniem wyborów,
pakiet wyborczy. Pakiet wyborczy
wydaje się wyłącznie do rąk własnych
wyborcy, po okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
W skład pakietu wyborczego
wchodzi: Koperta zwrotna; karta do
głosowania; koperta na kartę do
głosowania; instrukcja głosowania
korespondencyjnego; nakładka na
kartę do głosowania sporządzona w
alfabecie Braille a – jeżeli wyborca
zażądał jej przesłania; oświadczenie
o osobistym i tajnym oddaniu głosu na
karcie do głosowania.
Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do
głosowania wkłada ja do koperty na
kartę do głosowania, którą zakleja, a
następnie kopertę tę wkłada do
koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do
właściwej komisji wyborczej; lub
może przekazać kopertę zwrotną
przedstawicielowi operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r – Prawo pocztowe
; lub może przed dniem głosowania
osobiście dostarczyć kopertę zwrotną
do Urzędu Gminy ; lub w godzinach
głosowania osobiście dostarczyć
kopertę zwrotną do obwodowej
komisji wyborczej w obwodzie
głosowania, w którym jest wpisany do
spisu wyborców.
Składanie wniosków o dopisanie
do spisu wyborców
w wybranym obwodzie
głosowania
Osoby przebywające czasowo na
terenie gminy mogą dopisać się do
spisu wyborców
w wybranym
obwodzie głosowania w terminie do
dnia 20 października 2015 r. Osoby
zainteresowane składają wnioski w
Urzędzie Stanu Cywilnego w
Lubiczu, przy ul. Toruńskiej 24
(budynek B), w godzinach pracy
urzędu w pokoju nr 6 (I piętro).

