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Odpowiadając na interpelację z dnia 30 października 2015 r. dotyczącą „braku
informacji  o wyborach do Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej” proszę przyjąć
poniższe informacje.

Kwestie  dotyczące  obowiązków informacyjnych wójta  (burmistrza,  prezydenta
miasta) zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r - Kodeks wyborczy
(Dz.  U.  Nr  21  poz.  112  z  późn.  zm.).  Zgodnie  z  przepisem  art.  16  §  1 Kodeksu
wyborczego  powyższe  obowiązki  obejmują  podanie  do  publicznej  wiadomości,  w
formie  obwieszczenia,  informacji  dotyczących  obwodów  głosowania,  które  zostały
objęte  uchwałą  rady  gminy  o  podziale  gminy  na  stałe  obwody  głosowania  i  o
utworzeniu odrębnych obwodów głosowania, a więc podlegają również ogłoszeniu w
trybie określonym w art. 12 § 12 Kodeksu wyborczego. W obwieszczeniu wydanym na
podstawie art. 16 § 1 Kodeksu wyborczego wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje
ponadto  o  lokalach  obwodowych  komisji  wyborczych  dostosowanych  do  potrzeb
wyborców  niepełnosprawnych.  Kodeks  wyborczy  zobowiązuje  wójta  (burmistrza,
prezydenta  miasta)  do  zamieszczenia  tego  obwieszczenia  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. 

Wymienione  obwieszczenie  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej Samorządu Miasta Lublin w dniu 15 września 2015 r. w zakładce >>Wybory
do Sejmu i Senatu>>Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz
pod linkiem http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=249522, również na stronie
internetowej  Urzędu  Miasta  Lublin  w zakładce  >>Wybory  parlamentarne>>Obwody
głosowania oraz pod linkiem:  http://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/wybory/obwodowych-
komisji-wyborczych/.
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Zamieszczenie omawianego obwieszczenia w BIP należy traktować jako jedną
z wymaganych,  ale  nie  jedyną,  formę  podania  zawartych  w  nim  informacji  do
wiadomości wyborców. Z treści art. 16 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego można bowiem
wyprowadzić wniosek, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien upublicznić to
obwieszczenie  również  w innych  formach,  zwyczajowo przyjętych dla  informowania
mieszkańców.

W związku z powyższym przedmiotowe obwieszczenie rozplakatowano również
w miejscach  przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. W Lublinie miejscami tymi były:

• 37  stojaków  informacyjnych  zlokalizowanych  na  terenie  dzielnic  Lublina
w miejscach  wyznaczonych  przez  Rady  Dzielnic  (będące  przedstawicielami
mieszkańców Dzielnic);

• 39 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie całego miasta. 

Wykaz  wszystkich  miejsc  przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie
urzędowych  obwieszczeń  wyborczych  i  plakatów  komitetów  wyborczych  na  terenie
miasta Lublin znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin
w  zakładce  >>Wybory  do  Sejmu  i  Senatu>>Wykaz  miejsc  przeznaczonych  na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów komitetów
wyborczych na terenie miasta Lublin oraz pod linkiem:

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=247017.

W  terminach  przewidzianych  kalendarzem  czynności  wyborczych  w  wyżej
wymienionych miejscach zostały podane do publicznej wiadomości:

• obwieszczenia  o  okręgu wyborczym w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – w terminie do 2 września 2015 r.;

• obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2015 r. o numerach
i granicach  obwodów  głosowania  oraz  siedzibach  obwodowych  komisji
wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych
do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  a  także  o  możliwości  głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika – w terminie do 25 września 2015 r.

• informacje  o  zarejestrowanych  listach  kandydatów  na  posłów  oraz
zarejestrowanych kandydatach na senatorów – w terminie do 15 października
2015 r. Ponadto informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów zostały także rozplakatowane
na siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Dodatkowo,  po  raz  kolejny  –  poza  terminem  przewidzianym  kalendarzem
czynności wyborczych - informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji  wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości
głosowania korespondencyjnego i  przez pełnomocnika zostały podane do publicznej
wiadomości  w terminie  do 18 października 2015 r.  poprzez rozplakatowanie ich na
wymienionych 37 stojakach informacyjnych, 39 słupach ogłoszeniowych, jak również
na siedzibach obwodowych komisji wyborczych.  
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Poza  tym  wzięto  również  pod  uwagę  propozycje  podania  do  publicznej
wiadomości przedmiotowych informacji  w lokalnej prasie. I  tak, w terminie od 16 do
23 października br. w „Kurierze Lubelskim”, w „Dzienniku Wschodnim” oraz w „Gazecie
Wyborczej” w postaci papierowej i internetowej publikowano informację skierowaną do
wyborców:

„INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP,

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,  wyborcy głosują w dotychczasowych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie odbywa się w godz. 7.00 –
21.00.

Informacje o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
dostępne są na stronach: 

http://beta.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/wybory/obwodowych-komisji-
wyborczych/

http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=249522
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: >> Wybory do Sejmu i Senatu.

Wyborcy niepełnosprawni i osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się,
mogą w dniu wyborów parlamentarnych w godz. 8.00 - 20.00 skorzystać z bezpłatnego
transportu z  miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i  z  lokalu wyborczego do
miejsca zamieszkania. W celu zamówienia transportu należy w dniu 25 października
2015 r. kontaktować się z Miejskim Biurem ds. wyborów.”

Numery telefonów do Miejskiego Biura do spraw wyborów: 81 466 1214, 81 466
1217.”

Informacje o obwodach głosowania jako niezwykle  istotne  z punktu  widzenia
realizacji  prawa  do  udziału  w  głosowaniu,  były  również  udzielane  telefonicznie
każdemu  wyborcy,  pragnącemu  się  dowiedzieć,  gdzie  powinien  głosować  przez
członków Miejskiego Biura do spraw wyborów pod numerami telefonów 81 466 1217,
81 466 1214.

Na zakończenie pragnę podkreślić,  że numery, granice i siedziby obwodowych
komisji wyborczych zlokalizowane na terenie miasta Lublin nie uległy zmianie i wyborcy
głosowali w tych samych siedzibach OKW w wyborach Prezydenta RP, zarówno w I jak
i II turze, w referendum ogólnokrajowym, jak również w wyborach parlamentarnych.

Podsumowując powyższe, wyraźnie widać, że trudno mówić o braku informacji
o możliwości  głosowania  w  konkretnych  lokalach  wyborczych.
Przedmiotowe informacje zostały udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zwyczajem.  Do  każdego  wyborcy  należała  zatem  decyzja  czy  zechce  skorzystać
z różnych źródeł udostępnianych informacji o wyborach i wziąć udział w głosowaniu.

Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewódzki
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