Obwieszczenie
Wójta Gminy Brody
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego, lokalach obwodowych
komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318)
w związku z art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje
się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do
spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)

Siedziba
obwodowej komisji do spraw
referendum

Brody ulice:

1

Górna, 1 Maja, Kościuszki, Rynek, Traugutta, Plac
Zamkowy, Szkolna, Wolności, Kilińskiego, Konopnickiej,
Polna, Wysockiego,

Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2

Brożek, Zasieki, Janiszowice
2

3

Datyń, Jeziory Dolne, Suchodół, Jeziory Wysokie, Gminna Biblioteka Publiczna w
Marianka, Nabłoto, Proszów, Żytni Młyn, Kumiałtowice, Brodach
Koło
ul. Kilińskiego 9
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
Datyń, Jeziory Dolne, Suchodół, Jeziory Wysokie, w Bieczu 82
Marianka, Nabłoto, Proszów, Żytni Młyn, Kumiałtowice,
Koło

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.
Osoba niepełnosprawna 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, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.
złożyć wniosek do Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, wydawanie zaświadczeń o
prawie do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody przy
ul. Rynek 2, pokój nr 3 albo pod nr telefonu: 68 3712155 lub w formie elektronicznej, adres e-mail gmina@brody.pl
Lokale będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (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
/–/ Ryszard Kowalczuk

