
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE 

Z DNIA 14  LIPCA 2015 R. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 

ogólnokrajowym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz Uchwały Nr XIII/74/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 

24 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informację o 

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

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

niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Nr 

obwodu 

 

Granice obwodu głosowania 

 

Siedziba obwodowej komisji do spraw 

referendum ogólnokrajowego 

 

 

 

1 

Komprachcice ulice: Alojzego Szymańca, Edmunda 

Osmańczyka, Kolejowa, Krótka, Ochodzka, Pawła 

Gwoździa, Piotra Poliwody, Polna, Rolnicza, 

Romana Tomechny, Stawowa, Szymona Koszyka, 

Wojskowa, Cicha, Fabryczna, Jeleniowa, Klasztorna,  

Ks. Prałata B. Bilińskiego, Prószkowska, Szeroka, 

Torowa 

Urząd Gminy w Komprachcicach 

Komprachcice, ul. Kolejowa 3 

(lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) 

„Obwodowa komisja ds. referendum 

właściwa dla celów głosowania 

korespondencyjnego” 

 

2 

Wsie: Chmielowice, Żerkowice Publiczna Szkoła Podstawowa                    

w Chmielowicach 

Chmielowice, ul. Nyska 1 

 

3 

Wieś Ochodze Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła 

Podstawowa w Ochodzach 

Ochodze, ul. Opolska 34 

 

4 

Wieś Domecko Publiczna Szkoła Podstawowa                           

w Domecku 

Domecko, ul. Opolska 52 

 

5 

Wieś Polska Nowa Wieś Publiczna Szkoła Podstawowa                        

w Polskiej Nowej Wsi 

Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 56 

 

6 

Wieś Wawelno Publiczna Szkoła Podstawowa                        

w Wawelnie 

Wawelno, ul. Nowowiejska 14 

 

 

7 

Wieś Osiny, Dziekaństwo Świetlica w Osinach 

Osiny, ul. Opolska 20 

(lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) 

„Obwodowa komisja ds. referendum 

właściwa dla celów głosowania 

korespondencyjnego” 

 

 

 

8 

Komprachcice  ulice: Bursztynowa, Chróścińska, 

Cmentarna, Kościelna, Krzyżowa, Opolska, Sienna, 

Słoneczna, Szkolna, Szmaragdowa, Diamentowa, 

Turkusowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, 

Stokrotek, Kwiatowa, Lipowa, Niemodlińska, 

Ogrodowa, Piaskowa, Pocztowa, Sportowa 

Samorządowy Ośrodek Kultury  

w Komprachcicach ul. Niemodlińska 2 

(lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) 

„ Obwodowa komisja ds. referendum 

właściwa dla celów głosowania 

korespondencyjnego” 

 

 Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny 

wniosek w urzędzie gminy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r. będzie 

dopisana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie 

głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum. 

 Uprawniona do udziału w referendum osoba niepełnosprawna 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 osoba 

uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie 

do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania w jej imieniu. 



 Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować 

korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 

2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego). 

 

Uwaga! 

W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 

22.00. 

 

         Wójt Gminy Komprachcice 

            /-/ Leonard Pietruszka  


