OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2005 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318, w związku
z art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/123/12 Rady
Gminy Jemielnica z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2012 r. poz.
1592), zmienionej Uchwałą Nr V/30/15 rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów
głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r.
poz. 414) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum, o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, utworzonych na terenie Gminy Jemielnica
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.
Numer
obwodu

Granice
obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum

1

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jemielnicy
Jemielnica ul. Szkolna 2

3

Sołectwo: Jemielnica
ulice: Akacjowa, Bema, Dzierżona, Korfantego, Koziołka, Modrzejewskiej,
Parkowa, Pułaskiego, Smołki, Stawowa, Skłodowskiej, Strzelecka od Nr 5 do
końca nieparzyste i od Nr 50a do końca parzyste, Strzeleckiego, Szkolna,
Świętego Wojciecha, Wiejska, Wrzosowa.
Sołectwo: Jemielnica
ulice: 1-go Maja, 9-go Maja, Arki Bożka, Boczna, Borek, Brzozowa,
Chłopickiego, Cicha, Dębowa, Długa, Dobisa, Dziwna, Elsnera, Gajdowe,
Kani, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Marka
Prawego, Nowa Kolonia, Nowe Osiedle, Opaleniec, Pawlety, Piękna, Sosnowa,
Spokojna, Słonecznikowa, Strzelecka od Nr 1-3 nieparzyste i od Nr 2-50
parzyste, Stara Kolonia, Tulipanowa, Wesoła, Widokowa, Wspólna, Zielona,
Żółkiewskiego.
Sołectwa: Piotrówka, Wierchlesie

4

Sołectwo: Centawa

5

Sołectwo: Barut

Świetlica Wiejska
w Centawie
Centawa ul. Powstańców Śl. 13
Świetlica Wiejska w Barucie
Barut ul. Wiejska 65

6

Sołectwo: Gąsiorowice

7

Sołectwo: Łaziska

2

Publiczne Gimnazjum
w Jemielnicy
Jemielnica ul. Szkolna 2a

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Piotrówce
Piotrówka ul. Kościuszki 98

Świetlica Wiejska
w Gąsiorowicach
Gąsiorowice ul. Szkolna 17
Świetlica Wiejska
w Łaziskach
Łaziska ul. Strzelecka 37

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą czynne w dniu głosowania 6 września 2015 r. w godzinach od 6:00 do 22:00.
Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w terminie do 1 września 2015 r.
Głosować korespondencyjnie mogą wszystkie osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Jemielnica, w lokalach przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Jemielnicy w terminie do dnia 24 sierpnia
2015 r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.
We wszystkich lokalach obwodowych komisji do spraw referendum można głosować przez pełnomocnika. Głosować za pośrednictwem
pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat lub wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zamiar głosowania przez pełnomocnika należy zgłosić Wójta Jemielnicy w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.
W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania,
głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica pok. Nr 7 bud. Nr 2
albo pod nr telefonu: 77 4623521 lub w formie elektronicznej adres e-mail ug@jemielnica.pl
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny
dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Marcin Wycisło
Wójt Jemielnicy

