OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 24 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze
zm.) w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. 2015 poz.
318 ze zm.), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania

oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Krościenko Wyżne, w tym o lokalach
obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Numer
obwodu

1

2

Granice obwodów

Krościenko Wyżne – ulice:
Północna od nr 1 do nr 395,
Krótka, Polna, Zagórze,
Mostowa nr 8 i od nr 10 do końca,
Wójtowska.
Krościenko Wyżne – ulice:
Północna od nr 396 do końca,
Żwirowa, Kopalniana, Marynkowska,
Wisłocza, Dworska, Parkowa, Rzeszowska,
Wąska, Sportowa,
Południowa od nr 387 do końca,
Brzozowska parzyste od nr 2 do nr 6 i
wszystkie od nr 7 do końca,
Mostowa parzyste od nr 2 do nr 6
Krościenko Wyżne – ulice:
Szkolna , Kasztanowa, Grunwaldzka,
Brzozowska nieparzyste od nr 1 do nr 5,
Mostowa nieparzyste od nr 1 do nr 9 ,
Południowa od nr 1 do nr 385.

Siedziby obwodowych komisji do
spraw referendum
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II
w Krościenku Wyżnym
Ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
Tel. 134315019
(świetlica)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II
w Krościenku Wyżnym
Ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
Tel. 134315019
(sala nr 27)

Samorządowe Przedszkole
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
3
Ul. Południowa 11
38-422 Krościenko Wyżne
Tel. 134315302
(przystosowany dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach
Pustyny – ulice:
Ul. Centralna 17
Dukielska, Księża, Spacerowa, Centralna,
38-422 Krościenko Wyżne
Graniczna, Wspólna, Kościelna
4
Tel. 134315813
(przystosowany dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
W dniu wyborów lokale obwodowych komisji ds. referendum otwarte będą bez przerwy w godz. 600 – 2200
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, z
późn.zm) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć
wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym) .
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego , głosowanie za
pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Do głosowania korespondencyjnego zostały wyznaczone lokale obwodowych komisji ds. referendum nr 3 i 4.

WÓJT GMINY
Jan Omachel

