OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, o lokalach
obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o
możliwościach głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
z dnia 20 lipca 2015r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum
ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz. 318) oraz art. 53a i 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks
wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami – podaje się do publicznej wiadomości informacje dla wyborców w
referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

Nr obwodu
głosowania
1

Granice Obwodu

Sołectwo Krzyżowniki,
Sołectwo Śródka,
Sołectwo Krerowo,
Sołectwo Zimin,
Sołectwo Markowice,
Sołectwo Poklatki,
Sołectwo Kleszczewo: miejscowości Bugaj, Lipowiec, Kleszczewo,
Sołectwo Nagradowice

Sołectwo Bylin,
Sołectwo Komorniki,
Sołectwo Gowarzewo: miejscowości Gowarzewo, Szewce, Tanibórz

2

3

Sołectwo Tulce

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Ośrodek Kultury
ul. Poznańska 6
Kleszczewo

Świetlica wiejska
ul. Swarzędzka 14
Gowarzewo

Zespół Szkół
ul. Poznańska 1 Tulce

Obwód oznaczony symbolem, posiada lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 12a
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z
2011 r. Nr 217, poz.721, ze zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do
28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu
w wyborach.
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy
w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania
można uzyskać w Urzędzie Gminy, ul. Poznańska 4, pok. Nr 2, telefony: 61/8176017, 61/8176020, 61/8176033 ; e-mail :
urzad@kleszczewo.pl

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 06 września 2015 r. w godzinach od 6oo do 22oo .
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt
/-/Bogdan Kemnitz

