
O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Izbicko 

z dnia 28 lipca  2015 r.  o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach 

obwodowych komisji do spraw referendum,  o lokalach obwodowych komisji do spraw 

referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w 

referendum,  o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 318)  podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach 

obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w 

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w godz. 600 - 2200 

W poniżej podanych obwodach: 

   Nr obwodu                    Granice  obwodu    Siedziba  Obwodowej  Komisji 
                do spraw Referendum 

        1  Grabów, Izbicko(Gogolińska, Opolska, 
Spokojna, J.Kani, Strzelecka, 
Wyzwolenia, Powstańców Śl. Polna, 
Parkowa, Stawowa 
 

 Zespół Szkół Gminy Izbicko 
Szkoła Podstawowa w Izbicku, 
Izbicko ul. 15-go Grudnia 32 

         
         2 
 

 
Borycz, Krośnica 
 

Zespół Szkół Gminy Izbicko 
Szkoła Podstawowa w Krośnicy 
Krośnica ul. Szkolna 18 
  

 
         3 

 
Poznowice, Siedlec, Sprzęcice  
 
  

 
 Klub przy OSP w Siedlcu 
Siedlec ul. Wiejska 30 

  
         4 

 
 Otmice 

 
Zespół Szkół Gminy Izbicko 
Szkoła Podstawowa w Otmicach 
Otmice ul. Zawadzkiego 28 

 
         5 

 
 Suchodaniec 
 

 
Klub Wiejski w Suchodańcu 
Suchodaniec ul. Buczka 2 
 

          
 
         6 

Izbicko (15-go Grudnia, Kwiatowa, 
Leśna, Sosnowa) Ligota Czamborowa 
 

Zespół Szkół Gminy Izbicko 
Szkoła Podstawowa w Izbicku, 
Izbicko ul. 15-go Grudnia 32 

 Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy 
najpóźniej do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.  

 Osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, a także osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), może złożyć do Wójta Gminy , najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r., 
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.  

 Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony w Urzędzie Gminy  najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 
§ 2 Kodeksu wyborczego).  
Uwaga! W przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 
  Obwód nr 1 ,  2 i 6  są obwodami przystosowanymi do głosowania dla osób niepełnosprawnych i do głosowania korespondencyjnego.  
 Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum obowiązana jest okazać obwodowej komisji do spraw 
referendum dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 
                                                                                                            Z-ca  WÓJTA  GMINY 
                                                                                                                       /-/ 
                                                                                                              Grzegorz Koprek 



 

 


