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

Wójta Gminy Zbójno 
z dnia 13 lipca 2015 r.  

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 

r. poz. 318), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do 

spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone 

głosowanie w referendum ogólnokrajowym: 

 

Numer 

obwodu  

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji do spraw 

referendum 

 

1 

 

Sołectwa: Działyń, Rembiocha, Sitno 

Zespół Szkół w Działyniu 

Działyń 57, 87-645 Zbójno 

tel. (054) 260 16 03 

 

 

2 

 

 

Sołectwa: Łukaszewo, Ruże, Wojnowo 

Szkoła Podstawowa w Rużu 

Ruże 5, 87-645 Zbójno 

tel. (054) 260 62 05 

- lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

3 

 

Sołectwa: Ciepień, Klonowo, Podolina, 

Wielgie, Zosin 

Szkoła Podstawowa w Klonowie 

Klonowo 62, 87-645 Zbójno 

tel. (054) 280 19 92 

 

 

4 

 

 

Sołectwa: Adamki, Obory, Rudusk, 

Zbójenko, Zbójno 

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie 

Zbójno 178, 87-645 Zbójno 

tel. (054) 260 60 06 

- lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

Głosowanie w referendum odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. w godz. 6
00

 – 22
00

 . 

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania 

korespondencyjnego właściwe są obwodowe komisje do spraw referendum, które mają siedziby w lokalach 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  uprawnione do udziału w referendum oraz osoby uprawnione do 

udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do 

głosowania w ich imieniu. 

 

Wójt Gminy 

Katarzyna Kukielska 
 

 


