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

z dnia 1 kwietnia 2015 r. 
 o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 roku. 
 
 Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały 
nr XXII/129/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XL/253/2014 z dnia 24 września 2014 r. 
w sprawie zmieniająca uchwałę o podziale gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 2014.3974) Wójt Gminy Stoszowice podaje do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach 
obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 
 

 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
 Sołectwa: 

Budzów, Budzów Kolonia, Mikołajów 

Publiczne Gimnazjum  
Budzów 108 

57-214 Budzów 

2 
 
 

Sołectwa: 
Grodziszcze, Grodziszcze Kolonia, Rudnica, 

Jemna  

Zespół Szkół Publicznych 
Grodziszcze 4 

58- 262 Ostroszowice 

3 

Sołectwa: 
Przedborowa, Różana  

Świetlica Wiejska 
Przedborowa 30 

57- 208 Przedborowa 

4 
 Sołectwa: 

Srebrna Góra, Żdanów 

Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna, 
Plac Wypoczynkowy 4 
57-215 Srebrna Góra 

5 
 Sołectwa: 

Stoszowice, Stoszowice Kolonia, 
Lutomierz, Lutomierz Kolonia 

 

Świetlica Wiejska 
Stoszowice 43 

57-213 Stoszowice 
 

 

– obwody oznaczone symbolem          , posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych. 

– obwód oznaczony symbolem         , został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego. 
 

       Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 
 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Stoszowice 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Stoszowice o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania w  jego imieniu. 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Stoszowice w terminie 
do dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem 
pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie 
korespondencyjne jest wyłączone. 
 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie 
do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice 97, pokój nr 13 albo pod nr telefonu: (74) 8164513 lub w formie elektronicznej, 
adres e-mail: obywatel@stoszowice.pl 

 
            Wójt Gminy Stoszowice 
            /-/  Paweł Gancarz  


