WÓJT GMINY ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1

78-300 Ś W I D W I N

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚWIDWIN
z dnia 22 sierpnia 2017r.
Na podstawie art. 16 * 1
ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017r, poz. 15) w związku z art. 54 ustawy z dnia 15 wrze śnia 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U.
z 2016r. poz. 400) podaje si ę do publicznej wiadomo ści informacj ę o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji
do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepe łnosprawnych oraz o mo żliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pe łnomocnika w referendum gminnym zarz ądzonym w Gminie Świdwin na
dzie ń I października 2017r.
Granice obwodu g łosowania
Siedziba
Nr obwodu
obwodowych komisji ds. referendum
głosowania

1
-

2

3
4

6
7

L-J

8

Bedino, Blizno, Karpno, Kawczyno, Kłośniki,
Kowanowo, Przybyradz, Rusinowo, Sliwno,
Głuszkowo, Berkanowo, Z ąbrowo

Świetlica Wiejska
w Rusinowie

Lekowo od nr domu 27 do nr domu 65
Kartlewo, Kunowo, Beitno,
Lekowo od nr domu 1 do nr domu 26

Swietlica OSP
w Lekowie

Bierzwnica, Krasna, Rycerzewko

Zespól Szkól
w_Bierzwnicy

Cieszyno
Klępezewo od nr domu I do nr domu 3
Klępczewo od nr domu 4 do nr domu 28

Swietlica Wiejska
w Klępczewie

Sława, Cieszeniewo, Kluczkówko
Smardzko

Świetlica Wiejska
w Smardzku

Oparzno, Gola Dolna, Gola Górna, Lipce
Łąkowo, Osowo

Szkoła Filialna
w Oparznie

Bystrzynka, Bystrzyna, Dobrowolna,
Niemierzyno, Rogalino, Rogalinko
Nowy Przybysław, Stary Przybys ław,
Miłobrzegi
Kluczkowo, Swidwinek, Psary, Buczyna

Szkola Podstawowa Nr 2
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 19

Krosino, Przymiarki

Świetlica Wiejska
w Krosinie

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepe łnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego.
UWAGA:
1. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe łnosprawności uprawnione do udzia łu w referendum do dnia 4.09.2017r. (tj.
poniedziałek ) mogą zgłosi ć zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak ładek na karty do g łosowania
sporządzonych w alfabecie BrailI a.
Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe łnosprawności uprawnione do udzia łu w referendum i osoby uprawnione do
2.
udziału w referendum, które najpó źniej w dniu głosowania kończą 75 lat - do dnia 14.09. 2017r. (tj. czwartek ) mog ą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pe łnomocnictwa do głosowania.
Lokale obwodowych komisji ds. referendum w dniu 1 pa ździernik 2017r. (tj. niedziela) b ędą otwarte w godz.
3.
od 7.00 — 21.00.

Wójt Gmi ń " SWdwin
mgr

