OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MSZANA
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych
komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, moŜliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 318), w
związku z uchwałą Nr XXV/80/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mszana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz.U. Woj. Śląskiego poz.1190) oraz uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 2 marca
2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mszana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych ( Dz.U. Woj. Śląskiego poz.1517)
Wójt Gminy Mszana podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września
2015r.
Nr obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania
Część sołectwa Mszana, ulice:
1 Maja – nr nieparzyste 1-129 i nr parzyste 2-164, 22 Lipca,
BoŜa Góra, Brzozowa, Dębowa, Górnicza, Kwiatowa, Ładna,
Mickiewicza - nr parzyste 2-66, nieparzyste 1-97, Moszczeńska,
Nowa, Polna, Skrzyszowska – nr nieparzyste od 21 do końca
parzyste od 18 do końca, Sosnowa, Sportowa, Wesoła, Wiśniowa,
Wodzisławska, Zielona

2

Siedziba obwodowej komisji ds. referendum

Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

Część sołectwa Mszana, ulice:
1 Maja – nr nieparzyste 129a do końca
i nr parzyste 164a do końca, Akacjowa, Chabrowa, Konopnickiej,
Kopernika, Krótka, Ks. Styry, Ks.Tuskera, Mickiewicza - nr
parzyste 66a do końca i nieparzyste 97a do końca, Skrzyszowska –
nr nieparzyste 1-19b i parzyste 2-16b, Spacerowa, Szymborskiej,
Turska

3

Sołectwo Połomia

4

Sołectwo Gogołowa

Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
Siedziba obwodowej komisji ds. referendum właściwej dla głosowania
korespondencyjnego
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do
udziału w referendum

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi, ul. Szkolna 21, 44-323 Połomia

Zespół Szkół w Gogołowej, ul. Wiejska 89, 44-323 Gogołowa
Siedziba obwodowej komisji ds. referendum właściwej dla głosowania
korespondencyjnego
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do
udziału w referendum

Informacje:
Osoba uprawniona do udziału w referendum moŜe głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba uprawniona do udziału w referendum zgłasza Wójtowi Gminy
Mszana do dnia 22 sierpnia 2015r. W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum moŜe zaŜądać dołączenia do pakietu referendalnego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie moŜe być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL uprawnionego do udziału w referendum, oświadczenie o wpisaniu, uprawnionego do udziału w referendum, do rejestru wyborców w Gminie Mszana, oznaczenie
referendum ogólnokrajowego, którego dotyczy zgłoszenie, a takŜe wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a takŜe w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego
pełnomocnictwa do głosowania,
Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych moŜe udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania kończy
75 lat, moŜe udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Do dnia 28 sierpnia 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wzory wniosków
o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i zgód na przyjęcie pełnomocnictw do głosowania w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r., udostępniane
są w Referacie Administracji, Edukacji i Informacji, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mszana. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku
głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu
i aresztu, a takŜe w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,

Lokale obwodowych komisji ds. referendum otwarte będą dla przeprowadzenia głosowania w dniu 6 września 2015r bez przerwy,
w godzinach od 6.00 do 22.00.
Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek

