OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godów
z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach
obwodowych komisji do spraw referendum 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 2015r. poz. 318), uchwałą
nr XXVII/193/12 Rady Gminy Godów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz.6101), uchwałą Nr XLIII/350/14 Rady Gminy Godów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby
obwodowych komisji wyborczych Nr 9 i 10 w Łaziskach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 2067), uchwałą Nr IV/34/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2015r. poz. 1008), uchwałą nr IX/65/2015 Rady Gminy Godów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy
Godów w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r. poz. 3806),

Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości,
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokach
obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w
referendum, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w referendum
ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.:

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Sołectwo Godów
ulice:
1 Maja od nr 1 do nr 88,
Nowa, Kopernika, Piaskowa, Szkolna, Słoneczna, Polna, Stawowa, Zawadzka

2

Sołectwo Godów
ulice:
1 Maja od nr 89 do końca,
Powstańców Śl., Olszyńska, Dworcowa, Raszczykowiec, Leśna, Gliniki, Graniczna, Strażacka

3

Sołectwo Gołkowice
ulice:
1 Maja od nr 1 do nr 73 nieparzyste i od nr 2 do nr 68 parzyste,
Podlaska, Strażacka, Powstańców Śl., Dębina, Celna, Na Górze, Piotrowicka

4

Sołectwo Gołkowice
ulice:
1 Maja od nr 75 do nr 99 nieparzyste i od nr 70 do nr 152 parzyste,
St. Staszica, Cmentarna, Wyzwolenia, J.III Sobieskiego

5

Sołectwo Gołkowice
ulice:
1 Maja od nr 101 do nr 213 nieparzyste i od nr 154 do nr 224 parzyste,
Borowicka, Boczna, Leśna, Rzeczna

6

Sołectwo Gołkowice
ulice:
1 Maja od nr 215 do końca nr nieparzyste i od nr 226 do końca nr parzyste,
Dworcowa, Żabkowska, Graniczna, Poprzeczna, Zimne Doły, Zielona

7

Sołectwa Podbucze i Krostoszowice
ulice:
Olszyńska, Wspólna, Szybowa, Wąwozowa, Bukowa, Wiejska

8

Sołectwo Krostoszowice
ulice:
Turska, Brzozowa, Wodzisławska, Leśna, G.Morcinka, Środkowa

9

Sołectwo Łaziska
ulice:
1 Maja, Dworcowa, Młyńska,Okrężna,
Powstańców Śl. od nr 1 do nr 109 nieparzyste i od nr 2 do nr 126 parzyste,
Skotnicka od nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do nr 32 parzyste,
Słowackiego, Stawowa

10

Sołectwo Łaziska
ulice:
Kopernika, Krótka, Leśna, Mickiewicza,
Powstańców Śl. od nr 111 do końca nr nieparzyste i od nr 128 do końca nr parzyste,
Skotnicka od nr 23 do końca nr nieparzyste i od nr 34 do końca nr parzyste, Wierzniowicka

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum

Remiza OSP
ul. Gliniki 10, Godów

Zespół Szkół
ul. 1 Maja 101a, Gołkowice
Lokale dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych
uprawnionych do udziału
w referendum.
Siedziby obwodowych komisji do
spraw referendum właściwe dla
głosowania korespondencyjnego,

Szkoła Podstawowa
ul. G. Morcinka 4, Krostoszowice

Zespół
Szkolno - Przedszkolny
ul. Powstańców Śl. 151, Łaziska

Sołectwo Skrbeńsko
ulice:
Na Górze: Piotrowicka, Poprzeczna, Szkolna, Zielona

11

12

Sołectwo Skrzyszów
ulice:
1 Maja od 1 do nr 157 nieparzyste i od nr 2 do nr 124 parzyste,
J.III Sobieskiego, Jana Pawła II, Olszyńska, Polna,
Powstańców Śl. od nr 1 do nr 35 nieparzyste i od nr 2 do nr 36 parzyste,
Przedszkolna,
Wyzwolenia od nr 1 do nr 41 nieparzyste i od nr 2 do nr 56 parzyste

13

Sołectwo Skrzyszów
ulice:
1 Maja od nr 159 do nr 201 nieparzyste i od nr 126 do nr 200 parzyste,
Dębowa, Krótka, Lipowa, Wspólna, Zielona

14

Sołectwo Skrzyszów
ulice:
Partyzantów,
Powstańców Śl. od nr 37 do końca nr nieparzyste i od nr 38 do końca nr parzyste,
Wyzwolenia od nr 43 do końca nr nieparzyste i od nr 58 do końca nr parzyste

15

Sołectwo Skrzyszów
ulice:
1 Maja od nr 203 do końca nieparzyste i od nr 202 do końca nr parzyste,
Ks.R.Wallacha, Leśna, Mszańska
Część sołectwa Skrzyszów,

16

Teren Domu Seniora „Gwarek”

Zespół
Szkolno - Przedszkolny
ul. Szkolna 1, Skrbeńsko

Zespół Szkół
ul. 1 Maja 177, Skrzyszów
Lokale dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych
uprawnionych do udziału
w referendum.
Siedziby obwodowych komisji do
spraw referendum właściwe dla
głosowania korespondencyjnego,

Dom Seniora „Gwarek”
ul. Dębowa 13c, Skrzyszów

Informacje:
–

głosowanie korespondencyjne

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba uprawniona do udziału w referendum zgłasza wójtowi gminy 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 referendalnego.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach 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 udzielenia przez osobę niepełnosprawną, uprawnioną do udziału w referendum, pełnomocnictwa do
głosowania,
–
głosowanie przez pełnomocnika.
Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym 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 głosowania.
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 w Godowie.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach 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 wyborcze.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, bez przerwy, w dniu 6 września 2015r. od
godziny 600 do 2200.
Zastępca Wójta Gminy Godów
(-) Tomasz Kasperuk

