OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczonych do
głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)
w związku z art.16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:

Nr
obwodu
głosowania
1

Granica obwodu

siedziba obwodowej
komisji ds. referendum

Andrzejewo, Andrzejewo–Kolonie, Andrzejewo–Zarzecze, Jabłonowo–
Klacze, Przeździecko–Grzymki, Przeździecko–Jachy,
Łętownica-Parcele

Gminne Gimnazjum
w Andrzejewie
ul. Srebińska 12a

2

Dąbrowa, Nowa Ruskołęka, Pieńki–Żaki, Załuski–Lipniewo, Żelazy–
Brokowo, Przeździecko–Dworaki, Pieńki Wielkie, Pieńki–Sobótki,
Olszewo–Cechny, Mianowo, Gołębie–Leśniewo, Godlewo–Gorzejewo,
Janowo, Kuleszki–Nienałty

Szkoła Podstawowa
w Andrzejewie
ul. Warszawska 4

3

Króle Duże, Króle Małe, Jasienica–Parcele, Kowalówka, Ruskołęka–
Parcele, Pęchratka Mała, Stara Ruskołęka

Szkoła Podstawowa
w Starej Ruskołęce

4

Ołdaki–Polonia, Grodzick–Ołdaki, Przeździecko–Lenarty, Zaręby–
Bolędy, Zaręby–Choromany, Zaręby–Warchoły

Świetlica Wiejska
w Zarębach Warchołach

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w ciągu jednego dnia, bez przerwy
od godziny 600 do 2200 .
- lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
- komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

Wójt Gminy Andrzejewo
/-/ Michał Rutkowski

Informacje dodatkowe:
 wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar
głosowania korespondencyjnego zgłasza się do Wójta Gminy Andrzejewo w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.;
 głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania;
 wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w referendum ogólnokrajowym. Akt pełnomocnictwa do głosowania
sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy Andrzejewo w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.

