
Przyłącz się do decydowania 

w TWOJEJ gminie! 
 

Dlaczego  głosować? 
W demokracji niezwykle ważne jest to, że obywatele głosują. Frekwencja wyborcza w 

Danii jest zazwyczaj dosyć wysoka. 

 
W ostatnich dziesięcioleciach nowe grupy w społeczeństwie otrzymały prawo do 

głosowania, m.in. w wyborach gminnych. Ważne jest, aby również te grupy brały udział 

w wyborach, gdyż wynik wyborów ma także wpływ na życie tych ludzi.  

Oni mają takie samo prawo i obowiązek decydowania jak inni. 

 

Dlatego mamy nadzieję, że wraz z wieloma innymi osobami przyłączysz się do 

wzmacniania demokracji, biorąc udział w wyborach.  
 

Możesz głosować w wyborach gminnych i regionalnych, jeżeli masz ukończone 18 lat i 

stałe miejsce zamieszkania w Danii od 4 lat przed dniem  wyborów. 

Jak się głosuje? 
Wybory odbędą się w czwartek 16. listopada 2021 roku. Na terenie gminy znajduje się 
wiele lokali wyborczych, otwartych od godz. 08.00 do 20.00 

 

Jeżeli jesteś wśród osób, które mają pawo do głosowania, kilka tygodni przed 

głosowaniem dostaniesz pocztą kartę wyborczą. Kartę trzeba wziąć z sobą na 

głosowanie. 

 
Jeżeli zapomnisz wziąć z sobą kartę wyborczą  albo ją zgubisz, możesz mimo wszystko 

wziąć  udział w głosowaniu.  Musisz po prostu mieć z sobą prawo jazdy, paszport albo 

kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętaj: Możesz głosowac tylko raz. 

 

W lokalu wyborczym dostaniesz kartę do głosowania, na której możesz zaznaczyć jeden 

krzyżyk – ALBO przy partii ALBO osobie. Jeżeli głosuje się na osobę, zalicza się również 

ten głos   jako poparcie danej partii. Ale jeżeli głosujesz na osobę, to decydujesz nie 
tylko o tym,  jakie partie będą podejmować decyzje w Gminie Vesthimmerland 

(Vesthimmerlands Kommune) – ale również kto te partie  będzie reprezentować. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj: Możesz postawić tylko jeden krzyżyk! 

Czego dotyczy głosowanie? 
Rada Miejska w Vesthimmerland składa się z 27 osób. Na czele Rady stoi burmistrz 

miasta. Członkowie Rady wybierani są na 4 lata. 

 

Rada Miejska jest politycznie odpowiedzialna za całą administrację w Gminie 

Vesthimmerland (Vesthimmerlands Kommune). Spośród ważnych dla obywateli dziedzin 
życia możemy wymienić: 

 

 Działania wspierające zatrudnienie bezrobotnych i osoby na zwolnieniu 

chorobowym. 

 

 Rehabilitacja po chorobie i pomoc dla osób niepełnosprawnych. 

 
 Jakie warunki mają starsi obywatele, jeżeli chodzi o ekonomię, warunki 

mieszkaniowe  i zdrowie. 

 

 Jak mają funkcjonować nasze przedszkola, szkoły i placówki oświatowe? Czego 

dzieci mają się uczyć i jak?  

 
 Jakie drogi mają być budowane i naprawiane w gminie? W jaki sposób możemy 

bezpiecznie jeżdzić rowerem i chodzić pieszo. I jak możemy jeżdzić pociągiem i 

autobusem. 

 

 Jakie mają być oferty kulturalne, wypoczynku i sportu w Vesthimmerlands 

Kommune? 
 

 Jak umacniać integrację w naszej gminie? 

 

 Jak zapewnić przyjazną środowisku energię, dobrą wodę i czyste powietrze? 

 

Tymi i innymi sprawami  zajmą sie osoby, na które zagłosujesz w wyborach gminnych. 

Wszystkie te sprawy mają wpływ na twój dzień powszedni. Dlatego ważne jest, aby 
zarówno głosować, jak i brać udział w lokalnej debacie politycznej. 
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