
OBWIESZCZENIE 
 

WÓJTA GMINY OSI ĘCINY 
 

z dnia 18 marca 2015 r. 
 

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112  
z późn. zm.) i uchwałą Nr XVIII/131/12 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012 r. w sprawie okręgów 
wyborczych zmienionej uchwałą Nr XXIX/244/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie aktualizacji opisu 
granic okręgów wyborczych podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych,  
ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 19 kwietnia 2015 r. wyborami ponownymi  
do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5. 
 

(wyciąg) 
 

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu 

Liczba wybieranych 
radnych w wyborach 

ponownych 

 
 

4 
Osięciny ulice: 
Jarmarczna, część Kruszwickiej (nr domów parzyste od 2 do 26  
i nieparzyste od 3 do 31), część Kujawskiej (nr domów parzyste  
od 2 do 24 i nieparzysty nr1), Kurzawy, Leśna, Malinowa, Olchowa, 
Piastowska, część Skarbka (nr domów parzyste od 2 do 26  
i nieparzyste od 1 do 15), część Sportowej (nr domów nieparzyste  
od 5 do 23), Sucharskiego, Władysława Łokietka, część śeromskiego  
(nr domów parzyste od 2 do 24A i nieparzyste od 1 do 27) 

 
 

1 
 

 
 

5 

Osięciny ulice: 
Konopnickiej, część Kruszwickiej (nr domów parzyste od 28 do 54  
i nieparzyste od 33 do 65), część Kujawskiej (nr domów parzyste  
od 26 do 60 i nieparzyste od 3 do 27), część Skarbka (nr domów 
parzyste od 28 do 46 i nieparzyste od 17 do 29), część Sportowej  
(nr domów parzyste od 2 do 12 i nieparzyste od 1 do 3),  
część śeromskiego (nr domów parzyste od 26 do 62 i nieparzyste  
od 29 do 63) 

 
 

1 
 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej 
Urząd Gminy w Osięcinach 
tel. 54 265 00 30 
 
 

           Wójt 
 

             Jerzy Izydorski 


