
INFORMACJA
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 15 lipca 2015 r.

Na  podstawie  art.  6  ust.  5,  w  związku  z  art.  92  ust.  1    ustawy z  dnia  14  marca  2003  r.  o   referendum
ogólnokrajowym  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  318),  podaję  do  wiadomości,  iż  głosowanie  w  referendum
ogólnokrajowym  zarządzonym  postanowieniem Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  na dzień 6 września  
2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 852) przeprowadzone zostanie w obwodach głosowania utworzonych uchwałą  
Nr XXV/130/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania i uchwałą  Nr XLI/228/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany
nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu głosowania nr 5.
Numery, granice i siedziby obwodowych komisji do spraw referendum przedstawiają się następująco:

Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
do spraw referendum

1 Sołectwa: Wolanów, Kolonia Wolanów,
                  Kowalanka, Chruślice,
                  Kowala-Duszocina,
                  Franciszków, Podlesie

Urząd Gminy Wolanów
Wolanów, ul. Radomska 20

2 Sołectwa: Kolonia Wawrzyszów,            
Mniszek, Rogowa, 

                 Wawrzyszów, Wymysłów

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Mniszku

Mniszek 101
-  lokal dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych,
- komisja właściwa do głosowania korespondencyjnego

3 Sołectwa: Ślepowron,  Sławno,        
Kacprowice, Wacławów

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Sławnie
Sławno 49

4 Sołectwa: Bieniędzice,  
Jarosławice,  
Zabłocie

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bieniędzicach
Bieniędzice 21

5 Sołectwa: Młodocin Większy,  Waliny Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Młodocinie Większym

Młodocin Większy 25
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych,
- komisja właściwa do głosowania korespondencyjnego

6 Sołectwa: Strzałków,  Garno Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Wolanowie

Wolanów, ul. Kolejowa 17
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych,
- komisja właściwa do głosowania korespondencyjnego

Głosowanie  w  referendum  ogólnokrajowym  odbędzie  się  we  wskazanych  wyżej  lokalach  w  dniu  
6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 – 22.00.

Wyborca może  głosować  korespondencyjnie.  Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braillʼa, należy  zgłosić  Wójtowi Gminy Wolanów 
do dnia 24 sierpnia 2015 r. ustnie, pisemnie, faksem lub e-mailem.

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu
referendum ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o  sporządzenie  aktu pełnomocnictwa
należy złożyć do Wójta Gminy Wolanów  do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.

Dane  teleadresowe:  Urząd  Gminy  Wolanów  ul.  Radomska  20,  26-625  Wolanów,  tel.  48  6186051,  
fax. 48 6187941, e-mail: gmina@wolanow.pl 

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                        /-/ Adam Gibała


