
Rada Miejska Bielska-Białej ustaliła kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem 

referendum lokalnego w Bielsku-Białej.  

 

Poniżej znajduje się wykaz poszczególnych czynności związanych z konkretnymi datami 

wykonania: 

 

27 lutego 2023 r. - ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały Rady Miejskiej 

Bielska-Białej w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach 

dotyczących mieszkańców miasta Bielska-Białej; 

 

do 13 marca 2023 r.  - utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum; 

 

do 17 marca 2023 r.  - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej informacji o: numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o 

lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum, możliwości głosowania 

korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika; - zgłaszanie do Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw 

referendum; 

 

do 22 marca 2023 r. - powołanie przez Radę Miejską Bielska-Białej Miejskiej Komisji do 

Spraw Referendum w Bielsku-Białej; 

 

do 27 marca 2023 r. - powołanie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Bielsku-

Białej obwodowych komisji do spraw referendum; - sporządzenie spisu osób uprawnionych do 

udziału w referendum; 

 

do 3 kwietnia 2023 r - zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bielska-Białej zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, w tym ewentualnie zamiaru głosowania przy pomocy nakładki na kartę 

do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a przez osoby do tego uprawnione; 

 

do 7 kwietnia 2023 r. - składanie wniosków do Prezydenta Miasta Bielska-Białej o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum; 

 

do 11 kwietnia 2023 r. - składanie wniosków o dopisanie do spisów osób uprawnionych do 

udziału w referendum; - zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bielska-Białej zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez osoby uprawnione do głosowania, które w dniu głosowania 

podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych; 



 

14 kwietnia 2023 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii referendalnej. 

 

15 kwietnia 2023 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych do 

spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum; 

 

16 kwietnia 2023 r. - głosowanie od godz. 7.00 do godz. 21.00. 

 


