
OBWIESZCZENIE 
 Wójta Gminy Rakszawa 

z dnia 27 lipca 2015r. 
w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz z możliwością głosowania korespondencyjnego  

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

 

 

Na podstawie art.6 ust. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym  (Dz. U. z 2015r. poz. 318), oraz Uchwały                 

Nr XXX/134/13 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Rakszawa na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaję do publicznej wyborców 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015r. 

 

 

Nr obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 

 

 

1 

 

 

Rakszawa od Nr 1 do Nr 346, od Nr 1572 do Nr 1628, 

od Nr 1635 do Nr 1669 

Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie 

tel. 22 61 522 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

z możliwością głosowania korespondencyjnego 

2 Rakszawa od Nr 1418 do Nr 1561B, od Nr 347B do Nr 

429H, od Nr 1271 do Nr1417A 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rakszawie tel. 22 61 627 

3 Rakszawa od Nr 430 do Nr 777 Szkoła Podstawowa nr 2 w Rakszawie tel. 22 49 254 

4 Rakszawa od Nr 781 do Nr 1092B, od Nr 1629 do Nr 

1634 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie tel. tel. 22 49 319 

5 Rakszawa od Nr 1093 do Nr 1120, Wydrze Szkoła Podstawowa w Wydrzu tel. 22 60 217 

6 Rakszawa od Nr 1122 do Nr 1269 Dom Ludowy Rakszawa Kąty 

tel. 883323295 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

z możliwością głosowania korespondencyjnego 

7 Węgliska Szkoła Podstawowa w Węgliskach tel. 22 61 014 

 

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia              

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 z późn. 

zm.) oraz wyborcy , którzy najpóźniej w dniu referendum kończą 75 lat, mogą w terminie do dnia 28 sierpnia 2015r. złożyć wniosek do Wójta 

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

Lokale wyborcze w dniu 6 września 2015r. w dniu referendum otwarte będą od godziny 600 do godziny 2200. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Rakszawa  

              Maria Kula 


