
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy  Laskowa 

z dnia 24  lipca  2015 r. 

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw 

referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w 

ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 318), art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) a także 

uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22.10.2012 r . w sprawie podziału gminy Laskowa na stałe obwody 

głosowania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5502), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) – podaję do publicznej 

wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji do spraw 

referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym 

referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Numer 

Obwodu 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

1. Południowa część sołectwa Laskowa: droga powiatowa Łososina 

Dolna-Ujanowice-Młynne 1555 K, droga gminna Odrończa, droga 

powiatowa Laskowa- Nagórze 1612 K, droga powiatowa Łososina 

Dolna-Ujanowice-Młynne 1555 K, rzeka Łososina granica sołectwa 

(Osiedla: Centrum, Załpa, Rozpite, Nadole) 

Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i 

Turystyki w Laskowej (sala nr 1) 

Laskowa 700, 34-602 Laskowa 

 

2. Sołectwo Kamionka Mała Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej 

Kamionka Mała 134, 34-602 Laskowa 

Lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Komisja wyznaczona do głosowania 

korespondencyjnego 

3. Sołectwa: Sechna, Ujanowice, Kobyłczyna Zespół Szkół w Ujanowicach 

Ujanowice  55, 34-603 Ujanowice 

Lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Komisja wyznaczona do głosowania 

korespondencyjnego 

4. Sołectwa: Krosna, Strzeszyce Szkoła Podstawowa w Krosnej 

Krosna 109, 34-603 Ujanowice 

Lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Komisja wyznaczona do głosowania 

korespondencyjnego 

5. Sołectwo: Jaworzna Szkoła Podstawowa w Jaworznej 

Jaworzna 111, 34-603 Laskowa 

 Komisja wyznaczona do głosowania 

korespondencyjnego 

Lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

6. Sołectwo: Żmiąca Szkoła Podstawowa w Żmiącej 

Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice 

 

7. Północna część sołectwa Laskowa: droga powiatowa Łososina 

Dolna-Ujanowice-Młynne 1555 K, droga gminna Odrończa, droga 

powiatowa Laskowa-Nagórze 1612 K, droga powiatowa Łososina 

Dolna-Ujanowice-Młynne 1555 K, rzeka Łososina, granica sołectwa 

(Osiedla: Odrończa, Nowy Świat, Jeziornik, Ptaszkówka, Bania, 

Widoma, Kubówka, Jabłoniec, Dziedzicówka) 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Turystyki w Laskowej (sala nr 2) 

Laskowa 700, 34-602 Laskowa 

 



 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. 

(niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji do spraw 

referendum 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 1 września 

2015 r. w Urzędzie Gminy Laskowa. 

 

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 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w 

dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta 

Gminy Laskowa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić 

Wójtowi Gminy Laskowa w terminie do dnia 24 sierpnia 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 wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania 

korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Laskowa, pokój nr 10 albo pod nr telefonu: 18 33 00 212. 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

/-/ Czesław Stanisławczyk 
 

 

 

      


