
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kobiór 

z dnia 13.07.2015r. 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw re-
ferendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału

w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), w związku z uchwałą nr XX/149/12
Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kobiór na ob-
wody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib  obwodowych komisji wybor-
czych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1164 z 2013 roku oraz poz. 6557 z 2013 roku), 
 

Wójt Gminy Kobiór podaje do wiadomości publicznej, 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji do spraw referendum, lokach obwodowych komisji do spraw referendum dosto-
sowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum,
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania kore-
spondencyjnego, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.:

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania  
Siedziba obwodowej

 komisji do spraw
referendum  

1

ul.Centralna od nr 60 - 157, ul.Cicha, ul.Leśników, 
ul.Turystyczna, ul.Na Kąty, ul.Nad Zalewem  

Gminny Dom Kultury  
w Kobiórze,

 ul. Centralna 16 
Lokal dostosowany 

do potrzeb osób
niepełnosprawnych 

uprawnionych
do udziału

w referendum.
Siedziba obwodowej

komisji do spraw
referendum właściwa dla

głosowania
korespondencyjnego,

ul.Zachodnia, ul.Składowa, ul.Rubinowa, ul.Bluszczowa

ul.Żołędziowa, ul.Kodowa, ul.Żeńców, ul.Agatowa, ul.Liliowa

ul.Centralna od nr 1-59, ul.Żelazna



2

ul.Kobiórska, ul.Plichtowicka, ul.Poprzeczna, ul.Prosta, Szkoła Podstawowa
w Kobiórze, 
ul.Tuwima 33

 

ul.Tuwima , ul.Olszewskiego 

ul.Orla ,ul.Łukowa (od numeru 1 do skrzyżowania z ul.Jasną), 
ul Jasna 

ul.Bartnicza, ul.Łukowa (odcinek od skrzyżowania z ul.Jasną do skrzy-
żowania z ul.Borową oraz ul.Łukowa 41)

ul.Łukowa (od skrzyżowania z ul.Borową do końca ul.Przelotowej),
ul.Borowa, ul.Zmienna

ul.Ołtuszewskiego 

3

ul.Rodzinna (do skrzyżowania z ul.Rzeczną przed posesją 
ul.Rodzinna 96), ul.Rzeczna Szkoła Podstawowa   

w Kobiórze 
ul. Tuwima 33

ul. Rodzinna (od skrzyżowania z ul. Rzeczną przed ul.Rodzinna 96),
ul.Paproci, ul.Promnicka,ul.Poziomkowa,

ul.Błękitna, ul.Rolna, ul.Wschodnia,ul.Boczna, ul.Wróblewskiego
(od skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul.Błękitną) 

ul.Wróblewskiego (do skrzyżowania z ul. Grzegorza Stobika),
ul.Hibnera, ul.Grzegorza Stobika, ul.Wiosenna 

ul.Wróblewskiego (od skrzyżowania z ul.Grzegorza Stobika do skrzy-
żowania z ul.Błękitną), ul.Wąska, ul.Wspólna, ul.Wodna

Informacje:

- głosowanie korespondencyjne.
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba uprawniona do udziału w referendum zgłasza
Wójtowi  Gminy Kobiór  do dnia  22 sierpnia 2015 r.  W zgłoszeniu  osoba uprawniona do
udziału w referendum może zażądać dołączenia do pakietu referendalnego nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie  może być  dokonane ustnie,  pisemnie,  telefaksem lub  w formie  elektronicznej.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona),  imię ojca,  datę urodzenia,  numer
ewidencyjny  PESEL  uprawnionego  do  udziału  w  referendum,  oświadczenie  o  wpisaniu,
uprawnionego do udziału w referendum, do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie
referendum ogólnokrajowego, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który
ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalne-
go.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utwo-
rzonych w zakładach opieki zdrowotnej,  domach pomocy społecznej,  zakładach karnych i
aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenc-
kich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez osobę niepeł-
nosprawną, uprawnioną do udziału w referendum, pełnomocnictwa do głosowania,

2



- głosowanie przez pełnomocnika.
Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania –
w jego imieniu.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75
lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Do dnia 28 sierpnia 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do gło-
sowania.
Wzory wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i  zgód na przyjęcie
pełnomocnictw  do głosowania w referendum ogólnokrajowym,  wyznaczonym  na  dzień  6
września 2015 r., udostępniane są w Urzędzie Gminy Kobiór. 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w ob-
wodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach
studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez osobę
uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,

- lokale obwodowych komisji do spraw referendum.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą, dla przeprowadzenia głoso-
wania, bez przerwy, w dniu 6 września 2015 r. od godziny 600 do 2200.

 

Wójt Gminy Kobiór
mgr inż. Eugeniusz Lubański
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