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

Wójta Gminy Wińsko 

z dnia 18 maja 2017 r. 

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji  

do spraw referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 18 czerwca 2017 r. 

 

 Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 400),  art. 16 § 1 i § 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15) oraz Postanowienia Komisarza 

Wyborczego we Wrocławiu z 28 kwietnia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego 

w sprawie odwołania Wójta Gminy Wińsko przed upływem kadencji, podaje się do 

publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych 

komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne i przez 

pełnomocnika, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 18 czerwca 2017 r. 

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji do 

spraw Referendum 

1. 

 

 

Kozowo, Łazy, Rogówek, Rogów 

Wołowski, Węgrzce, Wińsko, Wrzeszów 

Gminny Ośrodek Kultury, 

ul. Marszałka Piłsudskiego nr 

42, Wińsko 

(obwód wyznaczony do celów głosowania 

korespondencyjnego, 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych) 

2. Baszyn, Boraszyce Małe, Białków, 

Chwałkowice, Domanice, Grzeszyn, 

Jakubikowice, Kleszczowice, Naroków, 

Piskorzyna, Słup, Stryjno 

Zespół Szkół Publicznych, 

ul. Nowa 2, Wińsko 

3. 

 

Aleksandrowice, Białawy, Białawy 

Małe, Białawy Wielkie, Czaplice, 

Głębowice, Staszowice, Węglewo, 

Turzany, Trzcinica Wołowska 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Adama de Garnier, 

Głębowice 10 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych) 

4. Boraszyce Wielkie, Gryżyce, Iwno, 

Krzelów, Przyborów, Wyszęcice 

Szkoła Podstawowa 

im. Świętego Mikołaja z Miry, 

Krzelów 125 

5. Konary, Małowice, Młoty, Moczydlnica 

Klasztorna, Orzeszków 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Markiewicza, 

Orzeszków 9 



6. 

 

 

Budków, Buszkowice Małe, Dąbie, 

Rajczyn 

Świetlica wiejska, 

Rajczyn 1/1 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych) 

7. 

 

 

Brzózka, Gołaszów, Morzyna, 

Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów 

Wielki, Smogorzówek 

Świetlica wiejska, 

Rudawa 5 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych) 

 

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych. 

 

- obwód oznaczony symbolem, został wyznaczony dla celów głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 

 

 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 może głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie 

Gminy w Wińsku, najpóźniej do dnia 28 maja 2017 r. 

  

 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 oraz osoba, która najpóźniej w dniu 

wyborów kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w 

wyborach. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie 

Gminy w Wińsku, najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017 r. 

 

Uwaga! 

W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

 

Lokale będą otwarte w dniu referendum 18 czerwca 2017 r. w godzinach  od 7.00 do 21.00. 

 

 

  Wójt Gminy Wińsko 

  /-/ Jolanta Krysowata - Zielnica 

 


