Obwieszczenie
Burmistrza Kargowej
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych
komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
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) w związku z art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer
obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania (wykaz ulic lub miejscowości)

miasto KARGOWA, ulice:
Dolna, Dworcowa, Kapitana Więckowskiego, Kilińskiego, Kościuszki,
Kolejowa, Kwiatowa, Marchlewskiego, Mickiewicza, Ogrodowa,
Paukszty, Piaskowa, Plac Berwińskiego, Pocztowa, Poprzeczna,
Przemysłowa, Rynek, Słodowa, Słowackiego, Świerczewskiego,
Zaułek Szczęśniaka, Zielona
miejscowości: CHWALIM,
PRZESZKODA, SZARKI

2

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

DĄBRÓWKA,

KARSZYN,

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kargowej
ul. Marchlewskiego 45

LINIE,

miasto KARGOWA, ulice:
Akacjowa, Babimojska, Browarna, Brzozowa, Dębowa, Górna,
Grabowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Łąkowa,
Modrzewiowa, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Prosta, Różana,
Sportowa, Stroma, Strzelecka, Sulechowska, Szkolna, Widokowa,
Wolsztyńska, Zamieście, Źródlana, 27 Stycznia

Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna
im. Eugeniusza Paukszty
w Kargowej ul. Słodowa 2

miejscowości: NOWY JAROMIERZ, OBRA DOLNA, STARY JAROMIERZ

3

miejscowości: KALISKA, SMOLNO MAŁE, SMOLNO WIELKIE,
WOJNOWO

Świetlica Wiejska
w Smolnie Wielkim 106

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawny.

-obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego
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.) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza, o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, udzielenia
pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek, budynek nr 33, pokój nr 2 albo pod nr telefonu
68 3525131 w. 39 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: ebloszyk@kargowa.pl .

Lokale będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.
Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum obowiązana jest okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty
lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Burmistrz
/–/ Jerzy Fabiś
________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134
poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

