
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY STOSZOWICE 

z dnia 14 lipca 2014 r.  
 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 
r. 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 oraz 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) w związku z Zarządzeniem Nr 255  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
22 czerwca 2015 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice podaje do 
publicznej wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie 
obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu nr 13, 
zarządzonych na dzień 13 września 2015 roku. 
 
 
 

Numer 
obwodu  

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

5 

Sołectwo Stoszowice: 
 

od nr domu 30 do nr domu 51a
od nr domu 83 do nr domu 113

Świetlica Wiejska 
Stoszowice 43 

57-213 Stoszowice 
 

Lokal wyborczy do głosowania 
korespondencyjnego 

 
 
UWAGA 
 
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`a. 
2. Wyborcy niepełnosprawni oraz Ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia               
 4 września 2014 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
 głosowania. 
3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Stoszowice w godzinach pracy urzędu. 
4 Lokal obwodowej komisji wyborczej w dniu 13 września 2015 r. (niedziela) będzie otwarty 
 w godz. od 7ºº do 21ºº. 
 
         Wójt Gminy Stoszowice 
           /-/ Paweł Gancarz 
 
 
 
 
** Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego 


