
 

 

       OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY CZERMIN 
z dnia 27 lipca 2015 roku 

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

art. 16 § 1 pkt 3 i 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 92 
ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji 
do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym  zarządzonym  na  dzień  6  września  2015 r. 

 
Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice 

 obwodu głosowania 

Siedziba 

obwodowej komisji do spraw referendum 

1.  
Sołectwa :    

 Czermin, 

Szafranów 

 

Szkoła Podstawowa w Czerminie,  Czermin nr 454 

Lokal dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 
 

2.  Sołectwa :    
 Dąbrówka Osuchowska 

Trzciana 

Szkoła Podstawowa w Trzcianie,   Trzciana nr 289 

3.  
Sołectwo :     

Breń Osuchowski 

Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim,  

 Breń Osuchowski nr 64 

4.  
Sołectwo :    

 Ziempniów 

 
Szkoła Podstawowa w Ziempniowie,  Ziempniów nr 91 

 

5.  

Sołectwa : 
 Otałęż 

Wola Otałęska 

 
Szkoła Podstawowa w Otałęży,  Otałęż nr  15 

 
Lokal dostosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
 

 

6.   
Sołectwo :     
 Łysaków 

 

Szkoła Podstawowa w Łysakowie,   Łysaków nr 191 

 
 Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie w siedzibach obwodowych komisji 

do spraw referendum nr 1 i nr 5. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi w terminie do dnia                           
24 sierpnia 2015 r.  
 

 Osoba uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
osoba uprawniona, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku złożyć 
do Wójta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. 

 
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą otwarte w dniu głosowania w godzinach                   
od 6.00 do 22.00.   

 
Wójt Gminy 

/-/ 
Leon Getinger 


