OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ
z dnia 27 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych
komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:
Nr
obwodu
głosowania
1

2

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji ds. Referendum

Wsie: Budziszki, Chmielewo, Klimonty, Kosewo, Lubotyń-Kolonia,
Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Stary Lubotyń, Stary
Turobin, Świerże, Turobin-Brzozowa.
Wsie: Gniazdowo, Stare Rogowo, Rogowo-Folwark, Rogówek.

Szkoła Podstawowa
Gniazdowo 23

Wsie: Grądziki, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański.

Szkoła Podstawowa
Sulęcin Szlachecki 73

3

4

Szkoła Podstawowa
Stary Lubotyń 7

Wsie: Gumowo, Podbiele, Podbielko, Gawki, Rabędy, Żochowo,
Żyłowo.

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej
Podbiele 28a

Wieś: Rząśnik.

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej
Rząśnik 47a

5

Wieś: Koskowo.
6

Remiza Ochotniczej
Straży Pożarnej
Koskowo 23

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w ciągu jednego dnia, bez
przerwy od godziny 6.00 do godziny 22.00 .
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Gumkowski
Informacje dodatkowe:
• wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 22 sierpnia 2015 r.;
• głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego
pełnomocnictwa do głosowania;
• wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu
w referendum ogólnokrajowym. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do
Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 28 sierpnia 2015 r.

