INFORMACJA
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 20 lipca 2015 r.
o numerach i granicach obwodów g(osowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych
komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepe(nosprawnych uprawnionych do udzia(u w referendum oraz
mo,liwo-ci g(osowania korespondencyjnego i przez pe(nomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarz.dzonym na dzie/ 6 wrze-nia
2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ oraz art.
16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, Uchwa,y Nr 262/13 Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 stycznia 2013r.w sprawie utworzenia sta,ych obwodów g,osowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1862 ze zm.) podaje si3 do publicznej wiadomo4ci
informacj3 o numerach i granicach obwodów g,osowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych
komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepe,nosprawnych uprawnionych do udzia,u w referendum oraz mo5liwo4ci
g,osowania korespondencyjnego i przez pe,nomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarz6dzonym na dzie7 6 wrze4nia 2015 r.
Numer
obwodu
g(osowania

1

2

Granice obwodu g(osowania
So(ectwo OPATÓWEK, ulice: Akacjowa, Ba4niowa,
Feliksa Dziubi7skiego, Braci Gillerów, Grabowa, Helleny,
Kaliska, Ko4cielna, Tadeusza Ko4ciuszki, Kwiatowa, Le4na,
Ks. Adama Marczewskiego, Parkowa, Piaskowa, Plac
Wolno4ci, Poprzeczna, Rogatka, Sosnowa, Piotra
Szadkowskiego, Szkolna, Bw. Jana, Zagórek, gen. Józefa
Zaj6czka, Zdrojowa.
So(ectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana Buczka, Dworcowa,
Dzia,kowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kili7skiego, Krótka,
Ludowa, Eódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa,
Józefa Poniatowskiego, Rosochatki, Turkowska.

3

So(ectwo CHE8MCE, So(ectwo PORWITY, So(ectwo
SZA8E.

4

So(ectwo JANIKÓW, So(ectwo RAJSKO, So(ectwo
SIERZCHÓW, So(ectwo WARSZEW.

5

6

So(ectwo N;DZERZEW, So(ectwo T8OKINIA
KO=CIELNA, So(ectwo ZAWADY, So(ectwo ZDUNY,
So(ectwo T8OKINIA MA8A, So(ectwo T8OKINIA
NOWA, So(ectwo T8OKINIA WIELKA, So(ectwo
D;BE-KOLONIA, So(ectwo KOBIERNO, So(ectwo
ROBDBA8Y.
So(ectwo BORÓW, So(ectwo JÓZEFÓW, So(ectwo
SZULEC, So(ectwo CIENIA - FOLWARK, So(ectwo
MICHA8ÓW DRUGI, So(ectwo MICHA8ÓW TRZECI,
So(ectwo CIENIA DRUGA, So(ectwo CIENIA
PIERWSZA, So(ectwo CIENIA TRZECIA, So(ectwo
TROJANÓW.

Siedziba obwodowej
komisji do spraw referendum
Szko,a Podstawowa
im. Janusza Kusoci7skiego
ul. Szkolna 3, Opatówek

Gminny O4rodek Kultury,
ul. Ko4cielna 2, Opatówek
/lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe nosprawnych oraz w a ciwy do g osowania
korespondencyjnego/
Zespó, Szkó,
im. Jana Paw,a II, Che,mce 3
/lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe nosprawnych oraz w a ciwy do g osowania
korespondencyjnego/
Zespó, Szkó,,
Rajsko 4A

Zespó, Szkó,,
T,okinia Wielka 86A

Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów,
ul. Szkolna 7, Opatówek
/lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe nosprawnych oraz w a ciwy do g osowania
korespondencyjnego/

-

G,osowanie odb3dzie si3 w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 wrze-nia 2015 r. bez
przerwy od godziny 600 do godziny 2200 .

-

Osoba uprawniona do udzia,u w referendum, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urz3du Gminy w Opatówku najpóCniej do dnia 1
wrze-nia 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udzia,u w referendum w wybranym przez siebie obwodzie
g,osowania na obszarze gminy w,a4ciwej ze wzgl3du na miejsce jej sta,ego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

-

Osoba uprawniona do udzia,u w referendum mo5e zg,osiI zamiar g,osowania korespondencyjnego wójtowi Gminy Opatówek
najpóCniej do dnia 24 sierpnia 2015 r. /termin wyd u ony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego w zwi zku z art. 92 ust. 1 ustawy
o referendum/.

-

Osoba niepe,nosprawna uprawniona do udzia,u w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe,nosprawno4ci oraz osoba
uprawniona do udzia,u w referendum, która najpóJniej w dniu g,osowania ko7czy 75 lat, mo5e z,o5yI do Urz3du Gminy w Opatówku
najpóCniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. , wniosek o sporz6dzenie aktu pe,nomocnictwa do g,osowania.
Wójt
/-/Sebastian Ward cki

