OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE
z dnia 24 lipca 2015 r.
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 uprawnionych do udziału
w referendum , a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 6 ust.5 w związku z art.92 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, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych
komisji ds. 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.

Nr obwodu
głosowania

1.

Sołectwo Futory

2.

Sołectwo Nowa Grobla

3.

Cześć Miasta Oleszyce, ulice:
Futorzańska, Kopernika, Rynek, Szkolna, Jana III
Sobieskiego, Zamkowa, Generała Kustronia , Mickiewicza,
Wiejska, Jarosławska, Cicha, Generała Bema, Błonie,
Kościuszki, Konopnickiej, Kolejowa, Krótka, Puszkina,
Podwalna, Orzeszkowej, Słowackiego, 3 Maja, Mokra,
Nasienna, Spokojna, Zagrody, Wspólna, Adama Tytusa
Działyńskiego, Polna, miejscowość: Lubomierz, cześć
Sołectwa Stare Oleszyce ul. Ogrodowa, gen. Józefa
Kustronia
Cześć Miasta Oleszyce, ulice:
Sapiehy, Słoneczna, Zielona, Osiedle Świętego Jana,
Osiedle Pod Kasztanami

4.

Siedziba
Obwodowej Komisji do spraw
Referendum
Świetlica wiejska w Futorach

Granice obwodu głosowania

Sala gimnastyczna
Domu Dziecka w Nowej Grobli
Sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej w
Oleszycach

Zespół Szkół w Oleszycach

5.

Część Sołectwa Stare Oleszyce:/ Stare Oleszyce ul. Wiejska,
miejscowości: Zabiała i Uszkowce

Remiza Strażacka w Starych
Oleszycach

6.

Sołectwo Stare Sioło: / Stare Sioło i Lipina/

Dom Strażaka w Starym Siole

7.

Sołectwo Zalesie: / Zalesie, Sucha Wola/

8.

Sołectwo Borchów

Świetlica wiejska w Zalesiu
Świetlica wiejska w Borchowie

do - lokal dostosowany potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.

- obwodowa komisja do spraw referendum właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach od 6:00 do 22:00.
Osoby uprawnione do udziału w referendum do dnia 24 sierpnia 2015 r. /poniedziałek/ mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.
Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby uprawnione do udziału
w referendum, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r., wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce, pokój nr 17 w godz.7:30-15:30.
Każda osoba uprawniona do udziału w referendum ( w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek do urzędu gminy najpóźniej w 5
dniu przed dniem głosowania tj. 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 uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie
do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do urzędu gminy najpóźniej w 2 dniu przed dniem
referendum tj. do 4 września 2015 r.
Informacje w sprawach rejestru, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania,
głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 17 albo pod nr telefonu
(16) 632 87 89 .
Burmistrz Miasta i Gminy

( -) Andrzej Gryniewicz

