
Przypominamy o terminach związanych z udziałem w Referendum
Ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 

• Głosowanie korespondencyjne
Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować  korespondencyjnie.  Zamiar
takiego głosowania należy zgłosić Wójtowi Gminy Branice w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

• Głosowanie przez pełnomocnika
Głosować przez pełnomocnika mogą osoby które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także
osoby posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1)  całkowitej  niezdolności  do  pracy,  ustalone  na  podstawie  art.  12  ust.  2,  i  niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
2)  niezdolności  do  samodzielnej  egzystencji,  ustalone  na  podstawie  art.  13  ust.  5  ustawy
wymienionej w pkt 1;
3)  całkowitej  niezdolności  do  pracy,  ustalone  na  podstawie  art.12  ust.2  ustawy  wymienionej
w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania przez Pełnomocnika osoba powinna zgłosić Wójtowi Gminy Branice w terminie
do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

• Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu obwodowej komisji
do spraw referendum), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Osoba uprawniona do udziału  w referendum może głosować  w wybranym przez siebie lokalu
obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż

właściwy dla jej miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu referendum,
jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal obwodowej komisji do
spraw referendum, najpóźniej do dnia 1 września 2015 r.

• Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem
referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można
głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której
osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w
referendum, najpóźniej do dnia 4 września 2015 r.

Więcej  informacji  na  stronach  internetowych  http://referendum2015.pkw.gov.pl  oraz
http://bip.branice.pl
Informację można także uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, I piętro pokój
nr 11, oraz pod nr telefonu: 77/ 4868228 w. 25.


