
 
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW 
z dnia 7 kwietnia 2015r. 

 
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 
2015r. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, uchwały nr XXIII/243/2013 
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gołuchów, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2146/ podaje się do 
publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 
 

NR OBWODU 

GŁOSOWANIA  
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA  SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

1  
Sołectwa: CIEŚLE, KAJEW, WSZOŁÓW, GOŁUCHÓW /Gołuchów,  
                  Przekupów/  

URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE                                                                     
ul. Lipowa NR 1  

2  
Sołectwa: BIELAWY, BOGUSŁAWICE /Bogusław, Bogusławice/,                     
                  PLESZÓWKA, TURSKO 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TURSKU  
TURSKO NR 10 

3  Sołectwo: JEDLEC  
SZKOŁA PODSTAWOWA W JEDLCU                                                   

JEDLEC NR 154 

4  Sołectwa: KUCHARY, MACEW, POPÓWEK  
SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCHARACH                                   

KUCHARY NR 99 

5  Sołectwa: KOŚCIELNA WIEŚ I, II, III,  
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŚCIELNEJ WSI                                            

ul. Kaliska NR 2  

6  
Sołectwa: BORCZYSKO, CZERMINEK, CZECHEL, KUCHARKI, KARSY,  
                  SZKUDŁA 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCHARKACH                                    
KUCHARKI NR 39  

/Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych oraz właściwy do celów                 

głosowania korespondencyjnego/ 

7  Sołectwo: KRZYWOSĄDÓW /Krzywosądów, Żychlin/  

DOM STRAŻAKA 
W KRZYWOSĄDOWIE                                                        

KRZYWOSĄDÓW NR 43B 
/Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych oraz właściwy do celów                 
głosowania korespondencyjnego/ 

 

 Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015r. bez przerwy                     
od godziny 700 do godziny 2100. 

 
 Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Gołuchowie najpóźniej do dnia 5 maja 2015r., jest dopisywany 

do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego 
stałego zamieszkania albo, w której czasowo przebywa. 

 
 Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015r. /termin wydłużony 

zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/.  
 

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy w Gołuchowie najpóźniej do dnia 4 maja 2015r. /termin wydłużony 
zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/ wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                WÓJT 
                                                                                                                                                                                   /-/ Marek ZDUNEK 
 


