
Obwieszczenie nr 01/2012 
Wójta Gminy Sanniki 

z dnia 10 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie:   numerów i granic obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji ds. referendum, w tym o siedzibie obwodowej komisji 
właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych 
dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych w referendum gminnym w sprawie 
odwołania Wójta Gminy Sanniki oraz Rady Gminy Sanniki przed upływem 
kadencji zarządzonym na dzień 13 maja 2012 r. 

     Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, ze zm.: Dz.U. z 2011 r.  Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 
poz. 777 , Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281) oraz art. 1 ust.1 i art. 54 ustawy 
z dnia 15 września 2000r o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985; ze zm. Dz.U.: z 2002r Nr 
23, poz.220, Nr113, poz.984,Nr153, poz.1271; z 2004r Nr 102,poz.1055;z 2005r Nr 175, poz.1457; 
z 2007r: Nr 112, poz.776; z 2011r Nr 21, poz.113, Nr134, poz.777) podaje się do wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby 
niepełnosprawne oraz wskazanie, które z obwodowych komisji są wyznaczone  dla przeprowadzenia 
głosowania korespondencyjnego w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy 
Sanniki oraz Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 maja 2012 r. 

 
 

Nr 
obwodu 
głoso-
wnia 

Granice obwodu 
głosowania 

 

Nr okręgu 
wyborczego

Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

Uwagi 
 

1. Brzezia, Lasek 1 
Szkoła Podstawowa w Brzezi, 
Brzezia 39A 

 

2. Brzeziny, Sielce 2 Remiza OSP Sielce, Sielce 27A   

Sanniki, Mocarzewo 3  
 

3. 
Szkarada, Osmólsk 4 

Przedszkole Samorządowe 
w Sannikach ul. Wólczyńska 75 
(lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych) 

 

 

4. Wólka Wysoka, Wólka 
Niska 5 Remiza OSP Wólka Wólka 

Wysoka 5A      
 
 

Aleksandrów, Krubin 6  
5. 

Czyżew 7 

Szkoła Podstawowa w Sannikach, 
ul. Warszawska 183  
 

 
6. Lwówek 8 Remiza OSP Lwówek,   

Lubików, Działy,  9  7. 
 Staropól ,Osmolin 10 

Szkoła Podstawowa w Osmolinie, 
ul. Sannicka 4 

 
 

 
8. 
 

Barcik Nowy, Barcik 
Stary 11 

Była Szkoła Podstawowa 
w Barciku Nowym, Barcik Nowy 
47 (lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)  
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       Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.) może 
głosować korespondencyjnie. 
         Do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Sanniki wyznacza się 
Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 w Sannikach (Szkoła Podstawowa). 
          

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek w alfabecie 
Braille’a,  należy zgłosić Wójtowi Gminy Sanniki do dnia 23 kwietnia  2012r. 
 

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców 
w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w terminie do 
dnia 30 kwietnia 2012r. , w tym terminie należy też zgłaszać zamiar głosowania przy użyciu 
nakładek w alfabecie Braille’a  

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, ze zm.) oraz 
osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może głosować przez 
pełnomocnika.  

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy 
Sanniki do dnia 03 maja 2012r. 
 

W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 
 

Informacje w sprawach rejestru i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanniki  przy ul. Warszawskiej 169, albo pod 
nr telefonu: 24 27 76 212 

Informacje w sprawach udzielenia pełnomocnictwa i głosowania 
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanniki  przy ul. Warszawskiej 
169, albo pod nr telefonu: 24 2776 816, 

Informacje są również dostępne  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Sanniki (http://sanniki.bip.org.pl/) w zakładce Referendum Gminne 2012. 
 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania tj. 13 maja 2012r. (niedziela) 
w godzinach od 700 do 2100

. 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej 

komisji do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający 
stwierdzenie tożsamości. 
                                                                                                                               Wójt Gminy Sanniki 

                                                                                                                               /-/ Gabriel Wieczorek 

http://sanniki.bip.org.pl/

