
O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójta Gminy BRZEŹNIO 
z dnia 14 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 komisji 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. 

 

Lokale Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Brzeźniu, Nr 2 w Brzeźniu, Nr 4 w Kliczkowie Wielkim  

zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Komisjami właściwymi do celów 

głosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje do Spraw Referendum, które mają siedziby w lokalach 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. komisje: Nr 1 w  Brzeźniu, Nr 2 w Brzeźniu,  Nr 4  

w Kliczkowie Wielkim. Termin zgłoszenia wójtowi gminy 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 

Brzeźnio w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu 43 820 30 26. 

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  

                                                                                                                         /-/ Dorota Kubiak 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji do spraw 

referendum 

1 

 

Bronisławów, Brzeźnio,  Nowa Wieś, 

Pustelnik, 

 

Szkoła Podstawowa  

w Brzeźniu,  

Bronisławów, ul. Szkolna 2 

2 

 

Dębołęka, Próba, Rembów, Tumidaj, Zapole Szkoła Podstawowa  

w Brzeźniu,  

Bronisławów, ul. Szkolna 2 

3 Barczew, Lipno, Pyszków,  Ruszków, 

Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów 

Barczewski Pierwszy,  Stefanów 

Ruszkowski, Wierzbowa, 

 

Szkoła Podstawowa  

w Barczewie,  

Barczew 3 

4 

 

Gęsina, Kliczków-Kolonia, Kliczków Mały, 

Kliczków Wielki, Krzaki, Wola 

Brzeźniowska, Złotowizna, 

Szkoła Podstawowa  

w Kliczkowie Wielkim,  

Kliczków Wielki 45a 

5 Gozdy, Ostrów,  Podcabaje, Rybnik, 

Rydzew 

 

Szkoła Podstawowa  

w Ostrowie,  

Ostrów 21 


