
O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY ADAMÓW 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach stałych obwodów glosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw 
referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika na terenie Gminy Adamów w ogólnokrajowym referendum 
zarządzonym nadzień 6września2015r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), 
art. 6 ust 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z Uchwałą 
Nr XXVHI/183/13 Rady Gminy Adamów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody 
głosowania /Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz 2393/, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i 
granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach 
obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i pizez pełnomocnika; 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji do Spraw 
Referendum 

Adamów Urząd Gminy Adamów 

1 
Bliżów Adamów l l b 

1 
Jacnia 

Potoczek 

teł. 61 87 710 

Boża Wola A Budynek byłej Szkoły Podstawowej 

o Boża Wola B Rachodoszcze 105 
Ł 

Feliksówka 

Rachodoszcze 

teł. 728 174 236 

Szewnia Dolna Zespól Szkół 

3 Szewnia Górna Szewnia Górna 21 a 

Czarnowoda tel. 61 86 117 
Bondyrz Budynek byłej Szkoły Podstawowej 

4 Trzepieciny Bondyrz 77 A 

tel. 667 336 914 
Suchowola A Zespół Szkół 

Suchowola B Suchowola 238 

c Suchowola-Kolonia tel. 61 86 183 
J 

Grabnik 

Malinówka 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych. 

Komisja właściwa do celów głosowania 
korespondencyjnego. 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 24 sierpnia 20ł5r. 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20lir . Nr 
127, poz.721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 
sierpnia 2015r. złożyć wniosek do Wójta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 
Głosowanie odbędzie się w dniu 6 września 2015r. (niedziela) w godzinach od 600do 2200. 


