
OBWIESZCZENIE 
 

Wójta Gminy Łubniany 
z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i poprzez 
pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku 

 
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) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i podaje 
się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji referendalnych, lokalach obwodowych komisji referendalnych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby uprawnione do udziału w referendum 
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku 
 

NR 
OBWODU 

GŁOSOWANIA 

GRANICE 
OBWODU 

GŁOSOWANIA  

SIEDZIBY  
OBWODOWYCH 

KOMISJI DS. REFERENDUM 
 
1 
 

Sołectwo: Brynica Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 47, Brynica 

 
2 
 

Sołectwo: Jełowa, 
Grabie, Kobylno 

Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 15, Jełowa 

 
3 
 

Sołectwo: Biadacz 

Gimnazjum Publiczne, ul. Szeroka 10, Biadacz 
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 
obwodowa komisja ds. referendum wyznaczona do celów 
głosowania korespondencyjnego) 

 
4 
 

Sołectwo: Luboszyce, 
Kępa Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4, Luboszyce 

 
5 
 

Sołectwo: 
Kolanowice Świetlica Wiejska, ul. Sportowa 1, Kolanowice 

6 

Sołectwo:  
Łubniany, 
Dąbrówka 
Łubniańska, 
Masów 

Szkoła Podstawowa, ul. Opolska 51, Łubniany 
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 
obwodowa komisja ds. referendum wyznaczona do celów 
głosowania korespondencyjnego) 

 
Osoba uprawniona do udziału w referendum może zagłosować korespondencyjnie, zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy z dnia   
5 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.). Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez 
osobę uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 24 sierpnia 
2015 roku. Osoba która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat lub posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póżn. zm.) mogą głosować przez pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa należy składać do Wójta  w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. Bliższe informacje udostępniane są            
w Urzędzie Gminy w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104, pokój nr 10 B albo pod nr telefonu 77 42 70 588 oraz zamieszczone     
w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
Głosowanie w referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00. 
 

WÓJT GMINY ŁUBNIANY 
 
 

                                                                                                                                                    /-/ KRYSTIAN BALDY 


