
Obwieszczenie 

Wójta Gminy Przytyk 

z  dnia 06 lipca 2015r. 

Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym 

(Dz. U. z 2015r., poz. 318), podaję do wiadomości, iż głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym postanowieniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na dzień 6 września 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 852) przeprowadzone zostanie w 

obwodach głosowania utworzonych Nr XXVII.144.2012 Rady Gminy  w Przytyku z dnia  28 grudnia 2012 roku w sprawie 
podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
Numery, granice i siedziby obwodowych komisji do spraw referendum przedstawiają się następująco: 

LP. Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

1. Sołectwo : Przytyk,  Podgajek ul. Boczna ,Cicha, Kwiatowa, 
Zachęta ,Maksymilianów ,Studzienice, Zameczek ,Żerdź 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Przytyku ul. Szkolna nr 3 

 

2. Sołectwo :Podgajek ul. Adama Mickiewicza Domaniowska 
,Kościelna, Tomaszowska ,Wrzoska , Zameczek Kolonia 
,Słowików ,Stefanów ,Oblas Krzyszkowice ,Młódnice, 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Przytyku ul. Szkolna nr 3 

 

 

3. 

 
 
Sołectwo : Kaszewska Wola, Suków, Sukowska Wola 

Remiza OSP w Sukowie 

/ lokal  dostosowany                        
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych/ 
/lokal wyznaczony                        
do głosowania 
korespondencyjnego/ 

4. Sołectwo: Domaniów, Wólka Domaniowska Potkanna, 
Ostrołęka, Posada ,Goszczewice ,Wrzos, Jabłonna, 
Wygnanów 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

we Wrzosie 

Wrzos nr 6 

 

5. 

 
Sołectwo: Dęba ,Glinice, Wrzeszczów ,Wola 
Wrzeszczowska 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

we Wrzeszczowie 

Wrzeszczów 47 

/ lokal  dostosowany                      
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych / 
/lokal wyznaczony                          
do głosowania 
korespondencyjnego/ 

Uwaga:  

Głosowanie w referendum ogólnokrajowym odbędzie się we wskazanych wyżej lokalach w dniu           

6 września 2015r. w godz. 6.00-22.00. 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy 

pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a, należy zgłosić Wójtowi Gminy  

do dnia   24 sierpnia 2015r. ustnie, pisemnie, faksem lub e-mailem. 

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej         

w dniu referendum ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 28 sierpnia 2015r. W przypadku zgłoszenia przez 

wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest 

wyłączone. 

Dane teleadresowe: Urząd  Gminy Przytyku ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk tel. 48/ 618 00 87                  
mail: przytyk@przytyk.pl 

                                                                                                                                          Wójt Gminy                                                                                  

                                                                                                                                 /-/Dariusz Wołczyński  



 

 


