
 

OBWIESZCZENIE                                                                                                                                

Wójta Gminy Wąwolnica                                                                                                                                                                   

z dnia 13 lipca 2015 roku 

                                      

Wójt Gminy Wąwolnica 

                                                                                                                                   

                                                                                                                        /-/ Marcin Łaguna 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów do 

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

lokalach  komisji obwodowych do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika  

Na podstawie art.16  ustawy z dnia 5 stycznia2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr  21  

poz.112 z późn.zm.) w związku z art.6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 

ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.318) oraz  Uchwały  Rady  Gminy  Wąwolnica                   

Nr  XVIII/102/12   z  dnia  20 września 2012  roku  w  sprawie  podziału Gminy Wąwolnica na 

obwody  wyborcze  , podaje się do  publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 

obwodów głosowania  oraz  siedzibach  komisjach obwodowych do spraw referendum, w tym o 

lokalach  komisji obwodowych do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum  ogólnokrajowym   zarządzonym na                  

dzień 6 września 2015 roku.                                                                                                                                                 

Numer 

obwodu 

Granica obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji do spraw referendum 

      1 Wąwolnica, Wąwolnica Kolonia , Łąki 

Zarzeka 

Szkoła Podstawowa  

ul. Zamkowa 4, Wąwolnica 

        

      2 

 

Huta,  Kębło,  Stanisławka,  

Bartłomiejowice, Mareczki,  Łopatki 

Kolonia,  Rogalów, Zgórzyńskie 

 

Gimnazjum Publiczne  

ul. Rynek 24A, Wąwolnica 

Lokal dostosowany dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych.    

Komisja wyznaczona dla 

głosowania korespondencyjnego. 

      3 

 

Celejów  z wyłączeniem nr 68,  

Karmanowice, Łopatki  

Szkoła Podstawowa 

Karmanowice 85 

      4 Rąblów , Grabówki, Zawada 

 

Szkoła Podstawowa 

Rąblów 65 

 

      5 

 

Celejów nr 68 

Samodzielny Publiczny 

Psychiatryczny Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy  Celejów 68 

Informacje dodatkowe    

1. Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r.(poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania 

korespondencyjnego , w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w 

alfabecie Braille. 

2. Wyborcy  niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 

wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 28 sierpnia 2015 r.(piątek) 

mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

3. Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 września 2015 r.                                  

( niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 – 22.00. 

 


