
 
INFORMACJA 

Wójta Gminy Rozdrażew   
z dnia 17 lipca 2015r. 

 

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 oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień  6 września 2015 r. 
 

   Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U.  
z 2015 r. poz. 318/ oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 
ze zm./,  uchwały nr XXV/147/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy 
Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2512/ podaje się do publicznej wiadomości informację                       
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 oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 

Numer  
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji do spraw 

referendum  
 

1. 
 

Sołectwo: 
Rozdrażew ulice:  
 

3 Maja, 25 Stycznia, Ks. Bronisza, Czochralskiego, 

Dworcowa, T. Kościuszki, Koźmińska, Krotoszyńska, 

Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Adama Mickiewicza, 

Parkowa, Pleszewska, Polna, Powstańców Wlkp., 

Przemysłowa, Rynek, Rzemieślnicza, Gen. Sikorskiego, 

Sportowa, Szkolna, Św. Katarzyny, Wincentego Witosa. 

 

Sala Wiejska  
ul. Rynek 3,  
Rozdrażew 

 
tel. 784-927-024  

 
lokal dostosowany                   

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 oraz właściwy do celów 
głosowania 

korespondencyjnego 

 

2. 
 

Sołectwa:  

Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Henryków, Rozdrażewek, 

Trzemeszno, Wolenice z przysiółkami:  

Dębowiec i Wygoda 

 
 Kółko Rolnicze 

ul. Rynek 3, 
 Rozdrażew 

tel. (62) 72-21-112 
 

 

3. 
 

Sołectwa: 

Budy, Grębów, Maciejew, Nowa Wieś, Wyki 

 

Zespół Szkół 
Publicznych,  

Nowa Wieś 36 
tel. (62) 72-21-905 

 

• Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu               

6 września 2015 r. bez przerwy od godziny 600 do godziny 2200. 
 

• Osoba uprawniona do udziału w referendum, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy 

w Rozdrażewie najpóźniej do dnia 1 września  2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych 

do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej 

ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.  
 

• Osoba uprawniona do udziału w referendum może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi 

gminy najpóźniej  do dnia 24 sierpnia 2015 r.  
 

• Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania 

kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy w Rozdrażewie, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. ,  

wniosek o  sporządzenie aktu  pełnomocnictwa  do głosowania.  
 

                                                                                                                         Wójt Gminy 
  /-/ Mariusz Dymarski  


