OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOBROWICE
z dnia 14 października 2014r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które
z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia
głosowania korespondencyjnego
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach
i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych
komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Numer
obwodu
głosowania

Granica obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej

miejscowości:
1

BOBROWICE, MŁYNIEC, BARŁOGI, DACHÓW,
CHOJNOWO, KUKADŁO, LUBNICA,

SZKOŁA PODSTAWOWA
W BOBROWICACH

TARNAWA KROŚNIEŃSKA, ŻARKÓW
miejscowości:
2

BRONKÓW, BRONKÓWEK, CZEKLIN,

SZKOŁA PODSTAWOWA

KOŁATKA, BRZEZINKA, CHROMÓW,

W DYCHOWIE

DYCHÓW, PRĄDOCINEK

miejscowości:
3

DĘBY, STRUŻKA, JANISZOWICE,
PRZYCHÓW, WEŁMICE

SALA WIEJSKA
W JANISZOWICACH

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
- obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego,
zarządzeniem Nr 79/14 Wójta Gminy Bobrowice w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji
wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach
głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 11 listopada 2014r.
do Urzędu Gminy.
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 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 7 listopada 2014r. złożyć wniosek do Wójta Gminy
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
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 może głosować korespondencyjnie.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowice, budynek nr 131, pokój nr 7 albo pod nr
telefonów: 68 391 92 00, 68 391 92 26 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014r. (niedziela) w godzinach
od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy
/-/ Marek Babul

________________________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149
poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
1)

