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INFORMACJA 

WÓJTA GMINY GZY 

z dnia 17 lipca 2015 r. 

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów glosowallia 

oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum 

Na podstawie arl. 6 ust. S ustawy z dnia 14 marca 2003 r. - Ustawa o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 20 15 r. poz. 3 I 8) oraz uchwaly 
Nr XXl841l2 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Gzy na slaJe obwody głosowania oraz ltslaknia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. , poz. 9222) podaje się do wiadomości wyborców 
informację o numerach i granicach stalych i odrębnych obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw 

referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeh osób niepelnosprawnych oraz możliwosci 

głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 20 15 r. 

Numer 

obwodu 

Siedziba 

Obwodowej Komisji 
Granice obwodu 

do spraw referendum 

~ Świetlica Wiejska 

Nowe Borza, Oldak:i,Oldaki-Stefanowo, Sulnil(owo, Wysocki, Żebry-Włosty, Żeromin Drugi . 

Borza-Przechy, Borza-Strumiany, Grochy-Serwatki, Gzy, Gzy-Wisnowa, Kalęczyn, Marcisze, 
Gzy 8, 

-4"''' @ 06-126 Gzy 

leI. (23 ) 6913191 

Kęsy-Pańk.i, Kęsy-Wypychy, Kozłówka, Łady-Krajęczyno, Nowe Przewodowo, Pękowo, Publiczna Szkola 

Porzowo, Przewodowo-Majorat, Przewodowo-Parcele, Przewodowo Poduchowue, Sisice, Podslawowa 

Tąsewy, Zalesie-Grzymały, Zalesie-Lenki, Zalesie-Pacuszki, Żebry-Wiatraki. Przewodowo Poduchowne 2 1. 


06-126 Gz)' 

te l. (23) 69130 SI 


Lokal Gminy GzyDębiny, Grochy-Imbrzyki, Grochy-Krupy, Kozłowo, Mierzeruec, Stare Grochy, Wójty-Trojru1Y· ~ 
Stare Grochy 8, 

~ 06-126 Gzy 

Begno, Gotardy, Nowe Skaszewo, Ostaszewo-Pań.ki, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Lokal Gminy Gzy 

Skaszewo Włościańskie, SloDczewo, Szyszki-Folwark, Szyszki Włościańskie, Żebry-Falhogi . Szyszki Wlościańskie 18. 

06-126 Gzy 

Dom Pomocy Społecznej w Ołda1<ach - Stefanowie. Dom Pomocy Spolecznej 


OIdaki - Ste[unowo 7, 


06-126 Gzy 


leI. (23) 6913018 


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach. Zakład OpiekllJiczo-L~czniczy 


Tąsewy 8, 


06-120 Winnica 


le\. (23) 6914871 


Lokale wyborcze będą otwalie w dniu 6 września 2015 r . w godz. 6°0 _ 22°°. 

Wyborca może glosować korespondencyjnie. 

Głosowanie jest wyłączone w przypadku glosowania w obwodach odrę®bnych, a także w przypadku udzielenia przez 

wyborcę niepelnosprawnego pelnomocnictwa do glosowania. 

Zamiar glosowania korespondencyjnego przez wyborcę powinien być zgłoszony najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 rokll. 

Wyborca niepełnosprawuy o znacznym lub umiru·lwwanym stopniu niepelnosprawnośc i w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sieI]Jllia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych oraz wyborca, h.1óry najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do glosowania. 

Głosowanie za pośrednictwem pelnomocoikajest wyłączone w przypadku glosowania w obwodach odrębnych, a lakże \I' przypadku zgl oszenia 

przez. wyborcę zan1iaru g-losowania korespondencyjnego. 

Wniosek IV sprawie sporządzenia aktu pe-lnomocnictwa składa się do Wójta Gminy do dnia 28 sier[lnia 2015 roku . 

@ - lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepelnosprawnych 

~ - obwodowa komisja do spraw referendum wyznaczona do celów głosowania korespondenCYjnego 

http:Ostaszewo-Pa�.ki

