
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ŻELECHLINEK  

z dnia 22 lipca 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)  podaje się do publicznej wiadomości 
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 uprawnionych do udziału 
w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września  2015 r.  

 
Numer 
obwodu 
głosowa-

nia 

Granice obwodu głosowania (sołectwa) Siedziba Obwodowej Komisji  
do spraw referendum 

 
        1. 

 
Żelechlinek, Żelechlin 

Gminny Dom Kultury  

w Żelechlinku 

 
 

        2. 
 

Czechowice, Sokołówka, Karolinów, Stanisławów, 

Bukowiec, Staropole, Lesisko 

Gminny Dom Kultury  

w Żelechlinku 

 
 

        3. 
 

Czerwonka, Radwanka, Łochów, Teklin 
Świetlica Wiejska w Radwance 

 

 
        4. 

 

Kopiec, Dzielnica, Gutkowice, Józefin, Naropna, 

Feliksów 
Dom Ludowy w Naropnej 

 
Lokale wyborcze w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) otwarte będą w godzinach 600 - 2200 

 
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum oznaczone symbolami są dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz wyznaczone do celów 
głosowania korespondencyjnego. 

 
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie gminy najpóźniej w 13. dniu przed 
dniem referendum, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r.  
 
Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie 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.) mają prawo 
do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć wójtowi 
gminy najpóźniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r. 



 
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw 
referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jej miejsca stałego zamieszkania) 
lub w której będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych 
do udziału w referendum. Wniosek należy złożyć do urzędu gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum, 
tj. do dnia 1 września 2015 r. 
 
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum może 
otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 
należy złożyć do urzędu gminy najpóźniej w 2 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r.  

 
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. 
 
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, udzielenia pełnomocnictwa 
do głosowania, głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do głosowania  można uzyskać w Urzędzie Gminy  
w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek, lub pod nr telefonu: 44 712 27 12 w. 18.  
 
 

  Wójt Gminy 
   Żelechlinek 

 
       /-/Bogdan Kaczmarek 


