Informacja
Wójta Gminy Chotcza
z dnia 24 lipca 2015r.
Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318), podaję do wiadomości, iż
głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 852)
przeprowadzone zostanie w obwodach głosowania utworzonych uchwałami
Nr
XXX/127/2013 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 stycznia 2013r w sprawie ustalenia stałych
obwodów głosowania na terenie Gminy Chotcza, Nr LII/195/2014 Rady Gminy w Chotczy
z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprostowania adresu obwodowej komisji wyborczej nr 1,
Nr IX/43/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby
obwodowej komisji wyborczej.
Numery, granice i siedziby obwodowych komisji do spraw referendum przedstawiają
się następująco:
Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

1.

Sołectwa:
Baranów, Białobrzegi, Kolonia Wola
Solecka
Sołectwa:
Chotcza Dolna, Chotcza Górna,
Chotcza-Józefów, Gniazdków,
Gustawów, Jarentowskie Pole,
Kijanka
Sołectwa:
Karolów, Niemieryczów, Siekierka
Nowa, Siekierka Stara, Tymienica
Nowa, Tymienica Stara, Zajączków

2.

3.

Siedziba
obwodowej komisji do spraw
referendum

Remiza OSP w Białobrzegach,
Białobrzegi 18a
Zespół Szkół Samorządowych
w Chotczy, Chotcza-Józefów 68
- lokal dostosowany dla wyborców
niepełnosprawnych
- komisja właściwa do głosowania
korespondencyjnego

Zespół Szkół Samorządowych
w Chotczy Filia w Tymienicy,
Tymienica Stara 1

Głosowanie w referendum ogólnokrajowym odbędzie się we wskazanych wyżej lokalach w dniu
6 września 2015r. w godz. 6.00-22.00.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym
przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a, należy
zgłosić Wójtowi Gminy do dnia 24 sierpnia 2015r. ustnie, pisemnie, faksem lub e-mailem.
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu referendum ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 28 sierpnia 2015r.
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Chotczy , Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza,
tel. 48 3751032, fax48 3751033, mail: ug@chotcza.pl
Wójt
/-/ Janusz Witczak

