
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Cisek 
 z dnia 22 lipca 2015r. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym  ( Dz. U. z 2015r. , poz. 318 ) w 
związku z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami) oraz 
uchwały Rady Gminy Cisek nr XVII/106/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r., podaje się do publicznej wiadomości informację o 
numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach 
obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w 
referendum  ogólnokrajowym,  zarządzonym na dzień 6 września 2015r.  

 

Lp. Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji do 
Spraw Referendum 

1. 1 

Sołectwo: 
Cisek       
Kobylice        
Landzmierz    
 

 Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Planetorza 30 

47-253 Cisek 

lokal dostosowany do potrzeb osób 
 niepełnosprawnych uprawnionych do udziału  

w referendum 

2. 2 

Sołectwo:  
Nieznaszyn, Roszowice  
Steblów                            
Sukowice                        

Wiejski Dom Kultury 
ul. Wiejska 25 

47-260 Nieznaszyn 

lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału  

w referendum 

3. 3 

Sołectwo: 
Błażejowice                 
Dzielnica, Podlesie     
Łany                             
Miejsce Odrzańskie    
Przewóz                       

Szkoła Podstawowa 
ul. Główna 98a 

47-253 Łany 

lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału  

w referendum 

4. 4 

Sołectwo: 
Roszowicki Las           

Dom Strażaka  
ul. Kochanowskiego 63 
47-253 Roszowicki Las 

lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału  

w referendum 
 
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji do spraw referendum czynne będą  w godzinach od 6:00 do 22:00. 
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji,  3) orzeczenie o zaliczeniu 
do I grupy inwalidów, 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze może głosować korespondencyjnie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r.  
( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881 oraz Nr 149, poz. 889 ze  zmianami ) 
wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do dnia 24 sierpnia 2015r. ( termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu 
wyborczego).  
Zgodnie z art. 12a Kodeksu wyborczego wszystkie komisje dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są 
jednocześnie komisjami  właściwymi  celów  głosowania korespondencyjnego .  
Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy w Cisku lub telefonicznie pod numerem 77 487 11 57 oraz zamieszczone w 
Biuletynie Informacji Publicznej.     
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