
Obwieszczenie 
Wójta Gminy Lutowiska 

z dnia  17 lipca  2015r.  
 

w sprawie podania do wiadomości wyborców danych o numerach i granicach stałych obwodów 

głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum i lokalach dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika na terenie Gminy Lutowiska, w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 

6 września  2015r. 
 

         Na podstawie art. 6 ust.5 i art. 95 ust. 1  ustawy z dnia 14 marca 2013r. o referendum ogólnokrajowym /dz. U 

z 2015r., poz. 318/ w związku z art. 16 § 1 pkt 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (D. U. Nr 21, 

poz. 112, ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2013r. poz. 404) Wójt Gminy Lutowiska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach 

i granicach obwodów głosowania,  siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, lokalach dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika na terenie 

Gminy Lutowiska w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015r. 

  
Numer 

obwodu 

głoso- 

wania 

 

                 Granice obwodu głosowania  

Siedziba obwodowej 

komisji ds. referendum 

     

1 

 

Miejscowości: 

Lutowiska, Skorodne, Smolnik, Żurawin  

 

Gminny Ośrodek Kultury w 

Lutowiskach 
  

 

2 

Miejscowości: 

Procisne, Stuposiany, Pszczeliny,  Muczne,  Tarnawa 

Niżna, Tarnawa Wyżna, Sokoliki, Bukowiec, Beniowa, 

Sianki, Dydiowa, Łokieć, Dźwiniacz Górny, Ustrzyki 

Górne, Brzegi Górne, Bereżki, Wołosate. 

 

Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe  w Stuposianach 
 

 

3 

Miejscowości: 

Dwerniczek, Dwernik,  Nasiczne,   Caryńskie              

Remiza Strażacka 

w Dwerniku 

  

4 

Miejscowości: 

Chmiel, Krywe, Hulskie,  Zatwarnica  

Świetlica wiejska w Chmielu 
 

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

 komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego 
 

Lokale referendalne otwarte będą  w godzinach godz. 6oo  do godz. 22oo.  
 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar glosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 

wójta do dnia 22 sierpnia 2015r. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, 

który ukończył 75 lat może  głosować przez pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

składa się do wójta  do dnia 28 sierpnia 2015r. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o 

ustaleniu  stopnia niepełnosprawności oraz zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji 

Wyborczej  http://referendum2015.pkw.gov.pl/, można także uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój Nr 3 

tel. 134610311 
                
                                                                                                                           W  ó j t  

                                                                                                                  (-) Krzysztof Mróz 
 

http://referendum2015.pkw.gov.pl/

