
 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Strzelce Wielkie  

  z dnia 28 lipca  2015 r. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się 

do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-

misji do spraw referendum utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w referendum 

ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  
 

Numer obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej 

komisji do spraw referendum (adres) 

1 
Górki, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wola Jankowska, Zamoście – Kolonia, 

Zamoście 

Strzelce Wielkie 

Sala Posiedzeń Urzędu Gminy 

2 
Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Pomiary, 

Wiewiec, Wola Wiewiecka 

Wiewiec 

Szkoła Podstawowa 

    3  Antonina, Marzęcice, Wistka 
Wistka 

Budynek po Szkole Podstawowej 
 

Lokal Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 wWistce, został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Komisją właściwą 

do celów głosowania korespondencyjnego jest Obwodowa Komisja do Spraw Referendum, która ma siedzibę 

w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. komisja Nr 3 w Wistce. Termin zgłoszenia Wójtowi zamiaru 

głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r. 

 

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 oraz osoba, która najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania 

sporządza się na wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. do Wójta Gminy. 

 

Bliższe informacje w sprawach rejestru wyborców oraz spisu uprawnionych do udziału w referendum, pełnomocnictwa do 

głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Strzelce Wielkie w pokoju nr 25 lub pod nr telefonu 34 311 07 78. 

 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach 6.00 - 22.00. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania głosujący obowiązany będzie okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód 

osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

  

 

 WÓJT 

 / - / 

 Marek Jednak 


