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Już za kilkanaście dni, 21 października 
w Polsce odbędą się wybory samorzą-
dowe, które wyłonią prezydentów, bur-
mistrzów i wójtów miast i gmin, radnych 
gminnych i powiatowych oraz naszych 
przedstawicieli w sejmikach wojewódz-
kich.

aby ułatwić tyszanom poruszanie się 
po gąszczu wyborczych przepisów, poni-
żej publikujemy małe vademecum, przy-
datne tym wszystkim, którzy planują 21 
października pójść do urn.

Kto może brać udział w wyborach 
w Tychach?
w wyborach głosować mogą pełnoletni 
obywatele polscy wpisani do stałego re-
jestru wyborców miasta Tychy.
wpis do stałego rejestru wyborców na-
stępuje:
–  z urzędu – w przypadku osób zameldo-

wanych na pobyt stały w Tychach,
–  na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie 

miasta Tychy – w przypadku osób sta-
le zamieszkujących w Tychach bez za-
meldowania na pobyt stały, osób stale 
zamieszkujących w Tychach pod innym 
adresem aniżeli adres ich zameldowa-
nia na pobyt stały oraz osób nigdzie 
niezamieszkujących, przebywających 
stale na obszarze miasta Tychy.

we wniosku o wpisanie do rejestru wy-
borców miasta Tychy osoba wskazuje 
dane podane na druku oraz dołącza kse-
rokopię ważnego dokumentu stwierdzają-
cego tożsamość wnioskodawcy i pisemną 
deklarację, w której podaje adres stałego 
zamieszkania na terytorium rP.
Uwaga! osoba, która stale zamieszkuje 
w Tychach bez zameldowania na pobyt sta-
ły i chce zagłosować w Tychach w wybo-
rach 21.10.2018 r., powinna złożyć wniosek 
o wpisanie jej do stałego rejestru wyborców 
miasta Tychy najpóźniej do 18.10.2018 r. 
Prezydent miasta bowiem przed wydaniem 
decyzji o wpisie do rejestru wyborców prze-
prowadza postępowanie, mające na celu 
ustalenie, czy osoba faktycznie na stałe za-
mieszkuje pod wskazanym adresem. do-
piero po wystąpieniu tej przesłanki może 
wydać decyzję o wpisaniu jej do stałego 
rejestru wyborców prowadzonego w gmi-
nie oraz zawiadomić o tym gminę właściwą 
ze względu na miejsce jej zameldowania 
na pobyt stały, celem skreślenia jej z re-
jestru wyborców w tym miejscu. złożenie 
wniosku po 18.10.2018 r. ze względu na ko-
nieczność zachowania powyższej procedu-

ry skutkować będzie wpisaniem danej oso-
by do stałego rejestru wyborców dopiero 
po wyborach. osoba ta będzie głosować 
w Tychach w każdych następnych wybo-
rach, lecz nie będzie mogła zagłosować 
w Tychach w tym roku.
Uwaga! wyborca zameldowany na pobyt 
czasowy będzie ujęty w spisie wybor-
ców i będzie mógł zagłosować w miej-
scu zameldowania na pobyt stały, a nie 
czasowy.

Ważne terminy
do 8 października można było zgłaszać 
zamiar głosowania korespondencyjne-
go, w tym przy użyciu nakładek na karty 
do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a, zatem kto tego nie zrobił, nie 
będzie miał już takiej możliwości. Jesz-
cze do 12.10 br. można składać wnioski 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania, natomiast do 16.10 br. 
możliwe jest składanie wniosków o do-
pisanie do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania. Termin 
zgłaszania wniosków o wpisanie do re-
jestru wyborców w miejscu stałego za-
mieszkania w Tychach w przypadku, gdy 
wyborca chce figurować w spisie wybor-
ców dla miasta Tychy już w najbliższych 
wyborach, upływa 18 października.
aktualne spisy wyborców są udostępnia-
ne od początku października do 15 bm. 
w tym czasie każdy wyborca na pisemny 
wniosek może uzyskać informację, czy 
figuruje w spisie wyborców.

Głosowanie przez pełnomocnika
wyborca niepełnosprawny o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w tym wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o całko-
witej niezdolności do pracy, do samo-
dzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I lub 

II grupy inwalidzkiej oraz wyborca, któ-
ry najpóźniej w dniu głosowania kończy 
75 lat, może udzielić pełnomocnictwa 
do głosowania w jego imieniu.
wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa należy zgłosić najpóźniej 
do 12 października br. do wniosku na-
leży dołączyć:
–  kopię aktualnego orzeczenia właści-

wego organu orzekającego o ustale-
niu stopnia niepełnosprawności oso-
by udzielającej pełnomocnictwa (jeżeli 
wyborca nie będzie miał ukończonych 
75 lat),

–  pisemną zgodę osoby mającej być peł-
nomocnikiem, zawierającą jej nazwisko 
i imię, adres zamieszkania, nazwisko 
i imię osoby udzielającej pełnomocni-
ctwa do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tyl-
ko od jednej osoby lub od dwóch, jeżeli 
co najmniej jedną z nich jest wstępny, 
zstępny, małżonek, brat, siostra lub oso-
ba pozostająca w stosunku przysposobie-
nia, opieki, kurateli w stosunku do peł-
nomocnika. Pełnomocnikiem może być 
osoba wpisana do rejestru wyborców 
w tej samej gminie, co udzielający peł-
nomocnictwa. Pełnomocnikiem nie może 
być osoba wchodząca w skład komisji ob-
wodowej właściwej dla obwodu głosowa-
nia osoby udzielającej pełnomocnictwa, 
a także mężowie zaufania oraz osoby 
kandydujące w wyborach.
wyborca ma prawo cofnięcia pełno-
mocnictwa poprzez złożenie najpóźniej 
do 19 października takiego oświadczenia 
w Urzędzie miasta lub doręczenie takie-
go oświadczenia w dniu wyborów bezpo-
średnio do komisji wyborczej.
Głosowania przez pełnomocnika nie 
przeprowadza się w obwodach głosowa-
nia utworzonych w szpitalach, domach 
opieki społecznej itp.

Vademecum wyborcy

Projekty wybrane
Zakończyła się kolejna edycja budżetu par-
tycypacyjnego w Tychach. W sumie spośród 
114 projektów zrealizowanych zostanie 67 
zadań. Mieszkańcy okazali się bardziej ak-
tywni niż w roku ubiegłym – frekwencja wy-
niosła 15,03% (w budżecie na 2018 r. fre-
kwencja wyniosła 12,71%). Najaktywniejsi 
okazali się mieszkańcy Cielmic i Osiedla 
Ogrodnik, gdzie swój głos oddał co trzeci 
mieszkaniec.

w sumie w piątej edycji budżetu wzięło 
udział 18 438 mieszkańców, którzy głoso-
wali na 114 projektów. do realizacji wybrali 
64 projekty. w trzech okręgach Konsulta-
cyjnych: Cielmice, osiedle ogrodnik; war-
togłowiec, zwierzyniec (część wschodnia) 
oraz okręg Konsultacyjny nr 19: osiedla K, 
L, Cztery Pory roku za frekwencję wpro-
wadzone do budżetu zostaną dodatkowe 
zadania. Łącznie na chwilę obecną w bu-
dżecie ujętych zostanie 67 zadań.
– w ramach tegorocznej edycji budżetu 
partycypacyjnego powstanie m.in. boisko 
do piłki plażowej przy ul. Gilów, w Parku 
Suble pojawią się bzy i jaśminy, ławki so-
larne na os. K, a na os. E powstanie miej-
ska akademia atletyki – mówi Krystyna 
rumieniuch z Urzędu miasta w Tychach.
– Piąta edycja budżetu partycypacyjne-
go pokazała, że program wciąż cieszy się 
zainteresowaniem mieszkańców, a tysza-
nie chcą współdecydować o tym, jakie 
projekty, istotne dla lokalnych społecz-
ności, mają być realizowane. To w tym 
roku złożono przecież rekordową liczbę 
wniosków, a frekwencja jest wyższa niż 
w dwóch ostatnich edycjach budżetu. 
Chciałbym bardzo podziękować nie tyl-
ko autorom zwycięskich projektów, ale 
także tym, którym tym razem się nie po-
wiodło. wiem od moich współpracowni-
ków, że włożyli ogromny wysiłek w prace 
nad przygotowaniem i złożeniem wnio-
sków – mówi andrzej dziuba, prezydent 
Tychów. RP

Stadion „od kuchni”
W sobotę 13 października Tyska Galeria 
Sportu zaprasza na zwiedzanie Stadionu 
Miejskiego.

w trakcie spotkania będzie można obej-
rzeć m.in. szatnie zawodników i sędziów, 
ławki rezerwowych, sektor gości, sale kon-
ferencji prasowych, strefę VIP, lożę prezy-
dencką i Gaming House. w Tyskiej Galerii 
Sportu będzie okazja do podziwiania eks-
ponatów i fotografii związanych ze sportem 
w mieście. Na zakończenie odbędzie się 
krótki seans filmowy.
zbiórka w sobotę o godz. 11 przed wej-
ściem głównym na stadion od ul. Baziowej. 
wstęp wolny. KG

Godziny głosowania
w niedzielę, 21 października loka-
le wyborcze będą otwarte od godziny 
7 do godziny 21. Komisja obwodowa 
może zarządzić wcześniejsze zamknię-
cie lokali pod warunkiem, że zagłoso-
wali już wszyscy wyborcy wprowadzeni 
do spisu, z tym że obwodowa komisja 
wyborcza może zarządzić wcześniej-
sze zakończenie prac nie wcześniej niż 
przed godziną 18.

Gdzie mogę zagłosować?
Tychy zostały podzielone na pięć okręgów wyborczych. mapkę okręgów wraz z nazwami 
ulic do nich przynależących znaleźć można pod adresem http://umtychy.pl/wybory-
samorzadowe-2018.
wyszukiwarka ulic wraz z wykazem obwodowych komisji wyborczych znajduje się 
na stronie https://bip.umtychy.pl/komisje.php. Uzyskać tu można informacje 
dotyczące numerów okręgów, obwodów, siedzib komisji oraz czy lokal przystoso-
wany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
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