
O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Podgórzyn 

z dnia 9 września 2020 roku 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Wójt Gminy Podgórzyn podaje do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach 

obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Podgórzyn oraz Wójta Gminy Podgórzyn przed upływem kadencji, zarządzonym na 

dzień 11 października 2020 r.: 
 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum 

1 Podgórzyn, Zachełmie 

Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze" w 

Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

2 Przesieka 
Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece, Przesieka ul. 

Karkonoska 27, 58-562 Podgórzyn 

3 Marczyce, Staniszów 

Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie, 

Staniszów 59, 58-500 Jelenia Góra 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 Sosnówka, Borowice 
Szkoła Podstawowa w Sosnówce, ul. Szkolna 5, 58-564 

Sosnówka 

5 Miłków, Głębock 

Szkoła Podstawowa w Miłkowie, ul. Szkolna 95, 58-535 

Miłków 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

6 Ścięgny 
Szkoła Podstawowa w Ścięgnach, Ścięgny 110b, 58-535 

Miłków 

7 Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce 
Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87, 

58-564 Sosnówka 
 

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum: 

1) które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub 

2) posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o: 

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

b) całkowitej niezdolności do pracy, 

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub 

3) podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374); 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I najpóźniej do dnia 28 

września 2020 r., z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 

która zamiar głosowania zgłasza do dnia 6 października 2020 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

2) całkowitej niezdolności do pracy; 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) 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 powinien zostać zgłoszony do Wójta Gminy Podgórzyn najpóźniej do dnia 2 października 2020 r. 

Głosowanie w lokalu referendalnym odbywać się będzie w dniu 11 października 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 

Wójt Gminy Podgórzyn 

 

Mirosław KALATA 


