
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.120.2015
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,  lokalach 

obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego

i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 318) w związku z uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2012 r. poz. 1411) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podać do wiadomości publicznej, w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do zarządzenia, 
informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 
2015 r.

2. Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Wilkowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Wilków.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb
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OBWIESZCZENIE  

WÓJTA  GMINY  WILKÓW  

z dnia 20 lipca 2015 r.  
 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 

do spraw referendum,  lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego        

i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 

318) w związku z uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału 

Gminy Wilków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

(Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2012 r. poz. 1411) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz 

granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, 

lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika   

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 

 

 lokale obwodowych komisji do spraw referendum dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 komisje do spraw referendum właściwe dla głosowania korespondencyjnego 

 

Osoby uprawnione do udziału w referendum do dnia 24 sierpnia 2015 r. mogą zgłosić Wójtowi Gminy Wilków 

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

Braille
’
a. 

        Osoby niepełnosprawne, uprawnione do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu 

głosowania kończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa                  

do głosowania składa się do Wójta Gminy Wilków w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Głosowanie odbędzie się w dniu 6 września 2015 r.  w godzinach od  6
00

 do 22
00

. 

                                                                                                                      Wójt Gminy Wilków 

                                                                                                                      mgr Bogdan Zdyb 

        

Numer  

obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba Obwodowej  

Komisji do spraw Referendum 

1 
Sołectwo: 

Bukowie z przysiółkiem Chrząstów 

 
 

 

Szkoła Podstawowa, 

ul. Lipowa 54, Bukowie 

 

 

 

2 
Sołectwa: 

Dębnik, Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice 

 
 

 

Kaplica, 

Lubska 25a, Lubska 

 

3 
Sołectwa: 

Idzikowice, Jakubowice 

 
 

 

Szkoła Podstawowa, 

Idzikowice 24a, Idzikowice 

 
 

 

4 
Sołectwo: 

Krzyków 

 

 

 

Świetlica,  

Krzyków 28, Krzyków 

 

 

 

5 
Sołectwa: 

Pągów z przysiółkiem Pągówek, Pszeniczna 

 
 

 

Świetlica, 

ul. Główna 19, Pągów 

 

 

 

6 
Sołectwo: 

Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór) 

 

 

 

Dom Kultury, 

ul. Wrocławska 16,Wilków 

 
 

 

7 
Sołectwo:  

Wojciechów 

 

 
Świetlica, 

Wojciechów 31a, Wojciechów 
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