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W najbliższą niedzielę, 26 maja odbę-
dą się wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego. W urzędach miast i gmin 
przygotowania trwają już od dawna. 
W Tychach do realizacji zadań wynika-
jących z Kodeksu Wyborczego, a leżą-
cych po stronie gminy, został powoła-
ny 35-osobowy zespół składający się 
z pracowników magistratu.

zespół jest odpowiedzialny za organiza-
cję i przeprowadzenie wyborów, obsługę 
administracyjną i zabezpieczenie warun-
ków pracy obwodowych komisji wybor-
czych oraz urzędników wyborczych.
– Jeżeli chodzi o pracę członków obwo-
dowych Komisji wyborczych, po ostat-
niej zmianie w kodeksie przy wyborach 
do Parlamentu Europejskiego będzie 
pracować jedna komisja, inaczej niż 
przy wyborach samorządowych, gdzie 
mieliśmy tzw. komisje „dzienne” i ko-
misje „nocne”. Przy założeniu, że ko-
misje będą pracować w maksymalnych 
składach osobowych, w naszym mie-
ście do prac zostało powołanych ponad 
600 osób – mówi dorota rusin z Urzędu 
miasta w Tychach.
wybory to także szereg zasad, o których 
musi pamiętać każdy, kto chce oddać 
głos. w związku z tym przypominamy, 
kto i gdzie może zagłosować oraz ja-
kie muszą zostać spełnione warunki, 
żeby można było wziąć udział w gło-
sowaniu.

Kto i gdzie może głosować?

Prawo do głosowania mają obywatele 
polscy, którzy najpóźniej w dniu wyborów 
kończyć będą 18. rok życia, nie zosta-
li pozbawieni przez sąd praw publicz-
nych i nie zostali ubezwłasnowolnieni, 
posiadają prawa wyborcze i są wpisani 
do rejestru wyborców. Należy jednak pa-
miętać, że można być wpisanym tylko 
do jednego spisu wyborców!
osoby zamieszkujące na stałe w Ty-
chach zostaną wpisane do spisu wy-
borców z urzędu z zachowaniem po-
działu na obwody. Głos można oddać 
także w miejscu, w którym mieszkamy 
tymczasowo.
– wyborcy, którzy przebywają poza miej-
scem stałego zamieszkania, mają kilka 
możliwości. mogą złożyć wniosek o dopi-
sanie do spisu wyborców w miejscu aktu-
alnego przebywania. Taki wniosek mogą 
również złożyć np. osoby, które na stałe 
mieszkają za granicą naszego kraju, ale 
w czasie wyborów będą przebywać w Pol-
sce. Należy jednak zachować dyscyplinę 
czasową. Stosownych formalności należy 
dopełnić najpóźniej w piątym dniu przed 
dniem wyborów, czyli do wtorku 21 maja 
– mówi aneta Luboń–Stysiak, Sekretarz 
miasta Tychy.
w Tychach wnioski te są przyjmowa-
ne na piątym piętrze Urzędu miasta 
w pok. 505.
wyborcy, którzy mieszkają na stałe 
za granicą, będą mogli zagłosować 
w wybranym miejscu (obwodzie) w kraju 
lub zagranicą, na podstawie zaświad-
czenia o prawie do głosowania – można 

je uzyskać w konsulacie lub w urzędzie 
gminy. Takie zaświadczenie mogą także 
uzyskać osoby, które zamierzają zmie-
nić miejsce pobytu tuż przed samymi 
wyborami. dzięki temu będą mogli gło-
sować w dowolnym miejscu w kraju.
– Żeby otrzymać taki dokument, trze-
ba złożyć wniosek w gminie, w której 
mieszkamy na stałe, najpóźniej w dru-
gim dniu przed dniem wyborów, tj. 
do 24 maja. można to zrobić pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektronicznej. 
Przygotowane zaświadczenie należy 
odebrać osobiście lub przez wcześniej 
upoważnioną pisemnie osobę. Pamię-
tajmy o tym, że zaświadczenie o pra-
wie do głosowania można otrzymać jed-
norazowo – w przypadku zgubienia lub 
utraty z dowolnych przyczyn kolejne nie 
zostanie już wystawione – mówi dorota 
rusin z Urzędu miasta Tychy.
Żołnierze oraz przedstawiciele wszel-
kich służb mundurowych, którzy w dniu 
wyborów będą przebywać poza miejscem 
zamieszkania ze względu na obowiązki 
wynikające z pełnionej służby, zobowią-
zani są do złożenia wniosku o dopisanie 
do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie miejscu (obwodzie).
– w tym przypadku taki wniosek na-
leżało złożyć w urzędzie gminy do 13 
maja. osoby, które przybędą na miejsce 
po tym terminie, mogą złożyć wniosek 
najpóźniej do 24 maja – dodaje aneta 
Luboń-Stysiak.
wyborcom, którzy w dniu wyborów 
będą przebywać w zakładach leczni-
czych, domach pomocy społecznej, za-
kładach karnych i aresztach śledczych 
oraz w domach studenckich zostaną 
stworzone warunki, które umożliwią 
im oddanie głosu w jednostce, w któ-
rej przebywają – w każdej z nich zosta-
ną utworzone oddzielne obwody gło-

sowania. Natomiast jeżeli zdarzy się 
sytuacja, w której ktoś dojedzie do ta-
kiej jednostki w dniu wyborów i będzie 
chciał zagłosować na miejscu, będzie 
musiał posiadać zaświadczenie o pra-
wie do głosowania.
Nawet w dniu wyborów niektóre osoby 
będą mogły zostać dopisane do reje-
stru wyborców.
– Prawo do dopisania będą mieć ci, którzy 
przedłożą zaświadczenie o prawie do gło-
sowania oraz wyborcy, którzy zostali po-
minięci w spisie, a formalnie powinni być 
w nim ujęci i są w stanie to udokumen-
tować – dodaje dorota rusin.
wpis do rejestru wyborców w dniu głoso-
wania będzie przysługiwał też tym, któ-
rzy zostali wcześniej skreśleni ze spisu 
dla danego obwodu głosowania w związ-
ku z wpisaniem do spisu wyborców w za-
kładzie leczniczym, domu pomocy spo-
łecznej, zakładzie karnym lub areszcie 
śledczym – muszą jednak udokumen-
tować fakt, że opuścili daną placówkę 
przed dniem wyborów. Podobnie osoby, 
które przed dniem wyborów trafią do za-
kładu opieki zdrowotnej, domu pomocy 
społecznej, zakładu karnego lub aresztu 
śledczego, również będą mogły zostać 
dopisane do spisu wyborców i tym sa-
mym będą mogły oddać tam głos na wy-
branego przez siebie kandydata.
Głosować mogą również osoby nie-
pełnosprawne. mają dwie możliwo-
ści – prawo do głosowania korespon-
dencyjnego lub przez pełnomocnika. 
Na podjęcie działań w tej sprawie jest 
już jednak za późno – stosowne wnioski 
należało złożyć do połowy maja.
wszystkie niezbędne informacje do-
tyczące wyborców oraz sposobu gło-
sowania znajdują się na stronie BIP 
urzędu miasta https://bip.umtychy.pl/
wybory/141.

W niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego

Nie przegap terminu, głosuj prawidłowo
-  do 21.05.2019 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wy-

branym przez siebie obwodzie głosowania,
-  do 24.05.2019 r. – wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania. 
Lokale wyborcze czynne będą w niedzielę, 26 maja w godzinach 7-21.
aby prawidłowo oddać głos, należy wpisać znak „X” (dwie linie przecinające 
się w obrębie kratki) w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata i tylko 
na jednej liście wyborczej. w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku 
„X” lub pozostawienia wszystkich kratek wolnych – głos uznany zostanie za 
nieważny.

Konsultacje ws. inicjatywy
Prezydent Miasta Tychy zaprasza 
mieszkańców do konsultacji projektu 
uchwały w sprawie obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej.

Konsultacje przeprowadzane są w ter-
minie od 20 maja do 3 czerwca 2019 r. 
w formie zgłaszania uwag w formie pi-
semnej i elektronicznej w trakcie trwania 
konsultacji. Pisma można złożyć w for-
mie tradycyjnej – do Prezydenta miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49 lub elek-
tronicznej – za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, pod-
pisem zaufanym albo podpisem osobi-
stym (ePUaP:  /UmTychy/skrytka_) lub 
poprzez formularz zgłoszeniowy opub-
likowany na stronie www.razemtychy.pl 
w zakładce Konsultacje społeczne.
drugą formą zgłaszania uwag jest dyżur 
merytoryczny pracownika wydziału ob-
sługi rady miasta w dniach: 23.05.2019 r. 
(czwartek) oraz 30.05.2019 r. (czwartek) 
w godzinach od 15.00-17.30 w budynku 
Urzędu miasta Tychy, al. Niepodległo-
ści 49 (III piętro, pokój 304). z projek-
tem przedmiotowej uchwały można 
się także zapoznać na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu miasta Tychy lub na stronie 
razemtychy.pl  RU

raport o stanie gminy
Ostatnia nowelizacja ustawy o samo-
rządzie gminnym wprowadziła nową 
instytucję raportu o stanie gminy, któ-
ry ma stanowić podsumowanie pra-
cy wójta, burmistrza czy prezydenta 
w poprzednim roku kalendarzowym.

w związku z tym powstał raport, w któ-
rym zawarto informacje na temat strate-
gii, programów i projektów, jakie zostały 
zrealizowane w Tychach w 2018 roku.
„raport o stanie gminy miasta Tychy” 
został opracowany na podstawie danych 
pozyskanych z wydziałów Urzędu miasta 
Tychy, jednostek organizacyjnych mia-
sta, dostępnych analiz i raportów oraz 
danych statystycznych publikowanych 
przez Główny Urząd Statystyczny.
Treść „raportu o stanie gminy miasta 
Tychy” została opublikowana na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej pod 
adresem: https://bip.umtychy.pl/raport
-o-stanie-gminy.
Przygotowanie przez Prezydenta miasta 
raportu jest pierwszym etapem procedu-
ry rozpatrzenia dokumentu przez radę 
miasta. Kolejne etapy to: debata nad ra-
portem oraz przeprowadzenie głosowa-
nia w sprawie udzielenia Prezydentowi 
miasta votum zaufania.  RU
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