
O B W I E S Z C Z E N I E 
 

WÓJTA GMINY śOŁYNIA  
z dnia 22 września 2015 r. 

 

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, moŜliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz 
uchwał Rady Gminy śołynia: Nr VII/75/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. U. Woj. Pdka z 2014 r. poz. 2675) i Nr VII/74/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania (Dz. U. Woj. Pdka z 2015 r. poz. 2674) podaję do wiadomości wyborców informację  
o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
moŜliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 
Nr obwodu 
głosowania 

 

Granice obwodu głosowania 
 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
 

 
1 
 

Sołectwo śołynia, ulice: 
- Białobrzeska. 

 

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w śołyni, 
ul. Górska 2 (hala sportowa liceum ogólnokształcącego) 

tel. 17 22 43 008 
 
 
2 
 

Sołectwo śołynia, ulice: 
- Górska, - Kmiecie, - Mickiewicza od nr 

27 do końca, - Raki, 
oraz przysiółek wsi śołynia: - Jagielnie. 

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w śołyni, 
ul. Górska 2 (hol liceum ogólnokształcącego) 

tel. 17 22 43 008 
 

3 
 

Sołectwo Smolarzyny 
 

Dom Kultury w Smolarzynach 
Smolarzyny 133, tel. 17 22 61 846 

4 
 

Sołectwo Brzóza Stadnicka 
 

Dom Kultury w Brzózie Stadnickiej 
Brzóza Stadnicka 103, tel. 17 22 48 094 

 
 
 
5 
 

Sołectwo Kopanie,  
Sołectwo śołynia, ulice: 

- Mickiewicza od nr 1 do nr 26, - Rynek, 
- Smolarska. 

oraz przysiółki wsi śołynia: 
- Bikówka, - Zakącie. 

 
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w śołyni, 

ul. Górska 2 (hala sportowa zespołu szkół) 
tel. 17 22 43 008 

 

 
6 

Granica siedziby Zakładu  
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w śołyni * 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w śołyni, 
ul. Górska 8, tel. 17 22 43  031 

   
  * - obwód odrębny tylko dla pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w śołyni 

 
    W dniu wyborów, 25 października 2015 r. lokale wyborcze będą otwarte dla wyborców w godzinach od 700 do 2100. 

 
    Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowane są: siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w śołyni  
oraz siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Smolarzynach. Komisje te są równieŜ właściwe do głosowania 
korespondencyjnego. 
 
   Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  
z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą  
w terminie do dnia 16 października 2015 r. złoŜyć wniosek do Wójta Gminy śołynia o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  

WÓJT GMINY śOŁYNIA 
ANDRZEJ BENEDYK  


