
         I N F O R M A C J A 

   Wójta Gminy S O L I N A 
                                                           z dnia 24 lipca 2015  roku 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji  ds. referendum, w tym o lokalach 
obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum, a takŜe o moŜliwości głosowania korespondencyjnego  
i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r. 
 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 i ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 318), postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu 
ogólnokrajowego referendum  (Dz. U. z 2015 r., poz. 852) oraz  uchwały Nr XXXII/333/12 Rady Gminy Solina z dnia 6 
grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 3232) – Wójt Gminy Solina informuje, Ŝe 
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ustalono na terenie Gminy Solina następujące  
numery i  granice obwodów głosowania oraz  siedziby obwodowych komisji ds. referendum, w tym lokale obwodowych 
komisji ds. referendum dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a takŜe  
moŜliwość głosowania korespondencyjnego i  przez pełnomocnika  : 

 
Nr ob 
wodu 

Granice obwodu  Siedziba obwodowej komisji wyborczej i 
nr telefonu 

         Uwagi 

   1 Bóbrka, Solina Zespół Szkół w Bóbrce 
tel. (13) 469 1861 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Obwód właściwy dla głosowania 
korespondencyjnego. MoŜliwość 
głosowania przez pełnomocnika.  

2 Zawóz, Werlas, Horodek, 
Rajskie, Sakowczyk, 
Studenne 

Szkoła Podstawowa 
w Zawozie 
tel. (13) 469 2502 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Obwód właściwy dla głosowania 
korespondencyjnego. MoŜliwość 
głosowania przez pełnomocnika. 

3 Wołkowyja, Rybne, 
Górzanka, Wola 
Górzańska, Radziejowa, 
Tyskowa 

Zespół Szkół w Wołkowyi 
tel. (13) 469 2532 

MoŜliwość głosowania przez 
pełnomocnika. 

4 Myczków Szkolne Schronisko 
MłodzieŜowe w Myczkowie 
tel. (13) 469 2777  

MoŜliwość głosowania przez 
pełnomocnika.  

5 Polańczyk Urząd Gminy Solina  
z/s  w Polańczyku  
tel.  (13) 469 2118                                             

MoŜliwość głosowania przez 
pełnomocnika.  

6 Bukowiec, Terka, 
Polanki 

Szkoła Podstawowa  
w Bukowcu 
tel. (13) 470 3686 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Obwód właściwy dla głosowania 
korespondencyjnego. MoŜliwość 
głosowania przez pełnomocnika. 

7 Berezka, Wola 
Matiaszowa, BereŜnica 
WyŜna, Bereźnica NiŜna  

Szkoła Podstawowa w Berezce 
tel. (13) 469 2053 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Obwód właściwy dla głosowania 
korespondencyjnego. MoŜliwość 
głosowania przez pełnomocnika. 

8 Myczkowce Szkoła Podstawowa 
w Myczkowcach 
tel. (13) 461 8019 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Obwód właściwy dla głosowania 
korespondencyjnego. MoŜliwość 
głosowania przez pełnomocnika. 

Lokale obwodowych komisji d./s referendum otwarte będą w dniu  6 września 2015 r. w godz. od 6.00 do 22.00. 
 
             Wójt Gminy 

 Adam Piątkowski  


