
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Janowice Wielkie 

z dnia 23 lipca 2015 r. 
o numerach i granicach obwodów głosowania  

oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum 
 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), 
uchwały nr XX/135/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Janowice 
Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz  
uchwały Nr IX/41/2015 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Wójt Gminy 
Janowice Wielkie podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 

 

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji ds. referendum zostały wyznaczone             
w sposób następujący: 

 

Nr 
obwodu 
głoso-
wania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
ds. referendum 

Lokal przystosowany  
dla osób niepełnosprawnych/ 

właściwy dla głosowania 
korespondencyjnego 

1 Sołectwo : Komarno Świetlica Wiejska 
Komarno nr 88                  

nie 

2 Sołectwo : Radomierz  Centrum Informacji Turystycznej 
Radomierz nr 60 a               

tak 

3 Sołectwo : Trzcińsko  Klub 
Trzcińsko nr 71                      

nie 

4 Sołectwa : Janowice Wielkie, 
Miedzianka, Mniszków  

Gminny Zespół Szkół  
im. W. Rutkiewicz 
ul. Partyzantów 4 
Janowice Wielkie 

tak 

5 Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji  
w Janowicach Wielkich – s.p.z.o.z 
ul. Karola Świerczewskiego 12 
58-520 Janowice Wielkie 

Zespół Profilaktyki  
i Rehabilitacji –s.p.z.o.z 
w Janowicach Wielkich 
ul. Karola Świerczewskiego 12 
58-520 Janowice Wielkie 
(sala nr 1) 

 

 

Głosowanie w dniu 6 września 2015 r. przeprowadzone będzie w godz. 600 – 2200 .  
 

Każdy uprawniony do udziału w referendum ogólnokrajowym może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego w kraju powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy Janowice Wielkie do dnia                  
24 sierpnia 2015 r. 

 

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy 
złożyć do Wójta Gminy Janowice Wielkie do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Wójt Gminy Janowice Wielkie  
                                                                                                                                   /-/ Kamil Kowalski 

                                                                                                                   


