
OBWIESZCZENIE 

Wójta  Gminy Łubowo 

z dnia 27 lipca 2015 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 

wyznaczonych 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 ustawy z dnia 14.03.2003r. o referendum ogólnokrajowym, oraz art. 16 §1 ust. 3 i 4 

Kodeksu Wyborczego, w zw. z art. 92 ustawy z dnia 14.03.2003r. o referendum ogólnokrajowym podaję do publicznej 

wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych 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 2015r 

Nr obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji do 

spraw referendum 

1 

 

Sołectwa : Lednogóra , Rybitwy , 

Dziekanowice, Imielno , Imielenko , 

wieś : Moraczewo 

 Szkoła Podstawowa 

 Lednogóra 40A 

    2  

      

Sołectwa : Fałkowo , Wierzyce , Pierzyska , 

Leśniewo   wieś: Chwałkówko , Przyborowo 

Szkoła Podstawowa 

Fałkowo 1 A 

3 Sołectwo: Łubowo , Baranowo, Woźniki Remiza Strażacka 

Łubowo 90 A 

4 Sołectwo : Owieczki , Myślęcin , Strychowo, 

Rzegnowo , Żydówko, Siemianowo 

Szkoła Podstawowa       

Owieczki 11 A 

 

  obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny 

wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015r., 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 

niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum 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 uprawniona do udziału w referendum, 

która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do 

Wójta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować 

korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015r. (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. 

Wójt Gminy Łubowo 

/-/ mgr inż Andrzej Łozowski 


