
O B W I E S Z C Z E N I E
Wojta Gminy Ostrowek

zdnia241ipca 2015 r.

Na podslawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogolnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje si?
do wiadomosci publicznej mformacj? o numerach oraz granicach obwodow gtosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-
misji do spraw referendum utworzonych na obszarze gminy Ostrowek, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostoso-
wanych do potrzeb osob niepelnosprawnych oraz o mozliwosci gtosowania korespondencyjnego i gtosowania przez petnomocnika
w referendum ogolnokrajowym, zarzaxizonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

Numer obwodu
glosowaniii

U 1

2

3

H 4

5

6

Gmnice obwodu glosowanta

Bolkow, Gwizdalki, Ostrowek, Rudlice, Jackowskie, Kuznica

Janow, Olesnica, Milejow, Wola Rudlicka

Nietuszyna, Okalew

Niemierzyn, Skr/.ynno

Debiec, Kopiec, I'iskoruik, Dymek, Wielgie

Dom Pomocy Spotecznej w Skrzynnie

sk-d/ i i i , , ubwudowej
komisji do spraw referendum (a (I res)

( . i i i i r n i v Osrodek Upowszechniania
Kultury i Sportu w Ostrowku
Szkola Podstawowa w Janowie

S/.kula Podstawowa w Okalcwie

Szkola Podstawowa w Skrzynnie

FMia Przedszkola Ostrowek
w Wielgiem

Dom Pomocy Spotecznej w Skrzynnie

Lokalc Obwodowych Komisji do Spraw Referendum INr 1 w Gminnym OSrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w
Ostrowku oraz Nr 4 w Szkole Podstawowej w Skrzynnie zostary dostosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych.

Osoba uprawntona do udziatu w referendum moze glosowa£ korespondencyjnie. Komisjami wtasciwymi do celow glosowania
korespondencyjnego si{ Obwodowe Komisje do Spraw Referendum, ktore maji{ siedziby w lokalach dostosowanych do po-
trzeb osob niepelnosprawnych, tj. komisju Nr 1 w Gminnym Osrodku Upowszecbniania Kultury i Sportu w Ostrowku oraz
Nr 4 w Szkole Podstawowej w Skrzynnie. Termin zgloszenia wojtowi gminy Ostrowek zamiaru glosowania korespondencyj-
nego uplywa w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Osoba niepelnosprawna o znacznym tub umiarkowanym stopniu nicpelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz. osobu, ktora najpozniej w dniu
glosowania konczy 75 lat, moze udzielic pelnomocnictwa do glosowania w jej imieniu. Akt pelnomocnictwii do glosowania
sporzqdza sie na wniosek wniesiony najpozniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. do wojta gminy Ostrowek.

Blizsze informacje w sprawach rejestru wyborcow oraz spisu osob uprawnionych do udzialu w referendum, pelnomocnictwa
do glosowania, glosowania korespondencyjnego oraz zasViadczen o prawie do glosowania moina uzyskac w Urzedzie Gminy
w Ostrowku w pokoju nr 2 lub pod nr telefonu 43 841 50 69

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte bfda^ w niedziel^ 6 wrzesnia 2015 r. w godzinach 6.00 - 22.00.

Przed przystapieniem do glosowania glosuj^cy obowiazany b^dzie okazac obwodowej komisji do spraw referendum dowod
osobisty lub inny dokument ze zdjeciem umozliwiajqcy stwierdzenie tozsamoici.

WOJT GMINY OSTROWEK

RYSZARD TUREK


