OBWIESZCZENIE
W6jta Gminy Biala
z dniaT lipca 20i5 r.
podstawie an. 6 usl. 5 uslawl'z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogolnokrajowym (Dz. u. 2 2015 r. poz. 318) podajc sic do rviadomoSci pu^fainlbrmacjg o numemch
blicznej
oraz granicach obwodow glosowania, wyznaczonych siedzibach obrvodowlch komjsji do spraw felarenclunr utworzonvch na
obszerze gminy. lokalach obrvodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb os6b nicpelnosprawn) ch oraz o mozli$o!ci glosoNania
korespondcn$jnego i glosowania pzez pelnomocnika w referendunr og6lnokrajo*ym, zarzqdzonym na dziei 6 wrzesnia 20I5 r.

Granicc ob$odu gloso!}ania

Solectu,a: Biala Pierwsza, Biala Kopiec, Biala Druga
(miejscowoSci: Biala Pierwsza. Biala Kopiec, Biala Druga)

I

Solectwai Biala Parcela, Brzoza
(miejscowoSci: Biala Parcela, Brzoza)
Solectwo: Biala RzEdorva
(miejscowodci : Biala Rzqdowa, Klapka)

2

3

Solectwo: Kopydlow
(rniejscowoSi: Kopydlow)

Solectwa: I-yskornia, Janowiec
5

(miejscowo5ci : l,yskornia, Janowiec, PorEby)

6

(miejsco*o(ii: Przychody, Huby, Dgbina, Mlynisko, Pieiki, Koryta)

Solectwa: Mlynisko Pierwsze, Mlynisko WieS
Solectwa: l.laramice, Smiechei, Radomina, Rososz, Zablocie, Wiktor6w

,7

r

tniejscou osci : Narrmice. Madej. Kule. Smiecheri. Radorrina. Rososz.

Zabtocie, Gory Swi4tkowskie, Wiktor6w)

Siedziba obwodolvej

komisji do sprary refer€ndurn (adrcs)

Gminny OSrodek Kultury i Sportu
w Biale j
Biala Druga 4 A
Urzqd Cminy Biala
Biala Druga 4 B
Remiza OSP w Bialej Rzadorvcj

Dom Ludowy u, Kopydlowie
Gminne Centrum Informacji
w Lyskorni
Publiczna Szkola Podstawowa
w Mtynisku
Publiczna Szkola Podstawo\\,a
w Naramicach

l,okalc Oblr'odo\r'ych Komisji do Spran Referendum Nr 5 rv tr-yskorni, Nr 6 Ml,vnisku, Nr 7 w Naramicach zostalv dostosolvane do potrzeb os6b
niepelnosprarvnl ch.
Osob:r uprarvniona do udzinlu rv refercndum moie gloso\rad korespondencljnie. Komisjami wlascilvymi do cel6\r'glosowania korespondcncyjnego
Obrvodowe Komisie do Spra* Refcrendum, ktdre maj? si€dzibv w lok$lach dostoso*anych do potrzeb os6b niepelnosprawnych, tj. komisj€ Nr

s11

5 rv

L)skorni, Nr

6 rv

Mlynisku Nr 7 w Nrramicach Termin zgloszenia w6jtowi gminy zamiaru glosowania korespondencyjnego upblra lv dniu

24 sierpqia 2015 r.

Osobtl niepelnosprtr\na o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprnwnoici w rozumieniu ustarv) z dnia 27 sierpnia lggT r. o rehabilitacji
zawodolr'cj i spoleczntj oraz zAtrudnilrniu os6b niepelnosprawnych oraz osoba, kt6ra najpdiniej w dniu glosowania koiczy 75 lat, moze udzielia
pelnomocnichra do glosowanir w jej imieniu. Akt pelnomocnictrla do glosori:rnia sporz:ldza iie na wniosek wniesiony najp6iniei do dnia 28

sicrpnia 2015 r. do wdjta gminy.

Bliisze intbrmacic rr sprar}ach rcjcstru wyborcdw oraz spisu uprawnion]ch do udzidu r1 referetrdum, pelnomocnictrva do gloso$ania, glosorvania
korespondencvjnego oraz zaSwiadcze6 o prawie do glosow:|nia moZna uzyska6 w Urzgdzie Gminy Biala w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu
43 8419090

Lokale obwodorvych komisii do spraw relerendum otwarte b9d4 w niedzielQ 6 wnesnia 2015 r. w godzinach 6.00 - 22.0-,
Przcd przvstqpienicm do glos{,}vxniA glosuj4cl obowiqzanl,bgdzie okazai obwodowej komis.ii do sprarv referendum do*dd osobist"r'. lub
Iiument ze zdjfcicm urtoZliwirj4c"v strvierdzenie toisamoSci.
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