
OBWIESZCZENIE 
    BURMISTRZA BORKU WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 lipca 2015 r.        

Na  podstawie  art.  6  ust.  5  ustawy  z  dnia  14  marca  2003  r.  o  referendum  ogólnokrajowym  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  318)  oraz   uchwały
Nr XXVI/151/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany podziału gminy Borek Wlkp. na obwody głosowania, uchwały
Nr  XII/63/2015  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia  25  czerwca  2015  roku  w  sprawie zmiany  siedzib  obwodowych  komisji  wyborczych,  
podaję do wiadomości     publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz   siedzibach obwodowych komisji do
spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także  
o  możliwości  głosowania  korespondencyjnego  i  przez  pełnomocnika  w  referendum  ogólnokrajowym  zarządzonym  
na dzień 6 września 2015 roku.

Numer
obwodu

głosowania
Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji do spraw

referendum

1 Borek Wlkp.:
ul. Adama Asnyka, ul. Dworcowa, ul. Jeżewska, ul. Marii Konopnickiej, 
ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Głosiny, Osiedle 600 lecia, ul. Powstańców Wlkp.
ul. Powstańców Ziemi Boreckiej, ul. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza,
ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kilińskiego, ul. Skokowska, ul. Stefana Żeromskiego,
ul. Szosa Jaraczewska

Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jagiełły 
w Borku Wielkopolskim
ul. Szkolna 1

2 Borek Wlkp. :
ul. Droga Lisia, ul. Farna, ul. Graniczna, ul. Lisiagóra, ul. Rynek, ul. Rynkowa,
ul. Stanisława Gogulskiego, ul. Wąska, ul. Zielona, ul. E. Bojanowskiego, 
ul. Koźmińska, ul. Pogorzelska, ul. Zdzieska, ul. Zdzież,
Karolew

Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jagiełły
W Borku Wielkopolskim
ul. Szkolna 1

3 Dorotów, Strumiany, Trzecianów, Trzecianów Osiedle, Ustronie, Zalesie, Wygoda, Frasunek, 
Jeżewo, Liż, Stawiszyn, Skoków, Skokówko

Urząd Miejski
w Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
tel. 57 –16- 120 

4 Dąbrówka, Grodnica, Koszkowo, Osówiec, Studzianna, Wroniny, Wycisłowo, Jawory Świetlica Wiejska
Koszkowo 7

5 Bolesławów, Bruczków, Leonów, Celestynów, Cielmice, Siedmiorogów Pierwszy, 
Siedmiorogów Drugi, Głoginin, Zimnowoda, Maksymilianów

Zespół Szkół im. Jana Pawła
II, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Zimnowoda
Tel. 57-17-322

Obwody oznaczone symbolem  posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą otwarte  w dniu 6 września 2015 roku w godzinach od 6  00  – 22  00

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum będzie obowiązana okazać obwodowej komisji do spraw referendum 
dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą:

- do dnia 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) -  zgłosić   zamiar głosowania korespondencyjnego Burmistrzowi Borku Wlkp. (można to zrobić osobiście, 
pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie),
- do dnia 1 września 2015 r.  – złożyć wniosek  o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo, w której czasowo przebywa.

W terminie do 28 sierpnia 2015 r. osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby posiadające orzeczenie
organu rentowego, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz
osoby,  które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć wniosek do Burmistrza Borku Wlkp.  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania. 
UWAGA! 
W przypadku zgłoszenia przez osobę  niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest
wyłączone.

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum  na pisemny wniosek osoby uprawnionej do udziału w referendum będzie udostępniony do wglądu 
w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 (ewidencja ludności –pok. Nr 4),  od poniedziałku do czwartku w godzinach  od 700 do 1500,
piątki od 700 do 14.00  -   w terminie od 17 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego 
oraz zaświadczeń o prawie  do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.  Rynek 1, pokój Nr 3 i 4, – tel. 65 5716 120
lub 697 800 892.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. www.borekwlkp.pl   
w zakładce:  REFERENDUM  OGÓLNOKRAJOWE. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                              Burmistrz Borku Wlkp.

                                                                (-) mgr Marek Rożek 


