
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY MOKRSKO 

z dnia 6 maja 2013 r. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

póz. 1591 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 

88, póz. 985 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 

XXXIII/192/13 Rady Gminy Mokrsko z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia 

referendum gminnego dotyczącego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych. 

Wójt Gminy Mokrsko podaje do publicznej, wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach komisji 

właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w referendum gminnym dotyczącym lokalizacji na terenie gminy Mokrsko 

elektrowni wiatrowych zarządzonym na dzień 16 czerwca 2013 r. 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej (adres) 

 

 

1  Sołectwa: Mokrsko I, Mokrsko II 

Szkoła Podstawowa w Mokrsku 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej właściwa 

do głosowania 

korespondencyjnego 

2 Sołectwo: Chotów Szkoła Podstawowa w Chotowie 

3 
Sołectwa: Krzyworzeka I, 

Krzyworzeka II 

Szkoła Podstawowa 

w Krzyworzece 

4 
Sołectwa: Jasna Góra, Komornik!, 

Motyl-Lipie 

Świetlica Wiejska 

w Komornikach 

5 Sołectwa: Brzeziny, Ożarów Szkoła Podstawowa w Ożarowie 

6 Sołectwa: Mątewki, Słupsko Remiza OSP w Słupsku 

Informacja: 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi 

zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do dnia 26 maja 2013 r. 

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu głosowania 16 czerwca 2013 r. 

w godzinach 7:00 - 21:00. 

     Wójt Gminy 

 (-)Tomasz Kącki 


