
W związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 

6 września 2015 roku 

Urząd Gminy Szczytniki informuje: 

 

1. SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

UDZIAŁU W REFERENDUM. 

 

Osoby uprawnione do  udziału w referendum, w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby 

czasowo przebywające na obszarze Gminy Szczytniki, chcące wziąć udział w referendum, 

mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu 

wyborczym na obszarze Gminy Szczytniki, najpóźniej do 1 września 2015r. 

Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych jest dostępny na stronie 

www.szczytnikiug.gov.pl oraz Urzędzie Gminy Szczytniki (II piętro, pokój nr 7) w godzinach 

pracy Urzędu. 

 

2. SKŁADANIA WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO 

GŁOSOWANIA. 

 

Osoby uprawnione do udziału w referendum, które mają wydane przez właściwy organ 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które 

najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także osoby o stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, 

mogą złożyć wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w 

referendum, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

3. ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDECYJNEGO.  

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, 

ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego jest dostępny na stronie 

www.szczytniki.ug.gov.pl  i w Urzędzie Gminy Szczytniki (II piętro, pokój nr 7) w godzinach pracy 

Urzędu. 

 

4. WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

Osoby uprawnione do udziału w referendum, które zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem 

referendum mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można 



głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Zaświadczenie o prawie do 

głosowania wydawane jest na wniosek osoby uprawnionej, który może zostać złożony pisemnie, 

telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez pisemnie 

upoważnioną osobę do dnia 04 września 2015 r. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania jak również upoważnienie jest dostępne 

na stronie www.szczytniki.ug.gov.pl , a także w Urzędzie Gminy Szczytniki (II piętro, pokój nr 7 ) w 

godzinach pracy Urzędu.  

5. UDOSTĘPNIENIA SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W 

REFERENDUM. 

 

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum udostępniany jest na wniosek osoby uprawnionej 

do udziału w referendum w dniach: 

od 17 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 roku 

w Urzędzie Gminy Szczytniki-pokój nr 7, II piętro, w godzinach pracy Urzędu, tj.: 

 od 8 
00

do 16
 00 

w poniedziałek, 

 od 7 
00

 do 15 
00

 od wtorku do piątku.  

 

Wszelkie informacje dot. referendum udzielane są pod numer telefonu 62/7625001 wew. 45. 


