OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZAGRODNO
z dnia 14 września 2015 roku
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 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości wyborców informację : o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor czych,
lokalach wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania korespondencyjnego , możliwości głosowania przez pełn omocnika
przez wyborców niepełnosprawnych oraz osoby które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
Numer obwodu
głosowania
1

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Brochocin, Łukaszów, Wojciechów
Świetlica wiejska
Brochocin 26 A, 59-516 Zagrodno

2

Jadwisin , Modlikowice , Radziechów

Szkoła Podstawowa – Filia w Radziechowie
Radziechów 80, 59- 516 Zagrodno

3

Grodziec

Świetlica wiejska
Grodziec 99A, 59-516 Zagrodno

4

Olszanica
Remiza OSP
Olszanica 79 B, 59-516 Zagrodno

5

Zagrodno, Zagrodno Osiedle
Remiza OSP
Zagrodno 52A, 59- 516 Zagrodno

6

Uniejowice

Świetlica wiejska
Uniejowice 109A, 59- 516 Zagrodno

- lokale wyborcze dostosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011r, Nr 217 , poz. 721 ze zm. ) oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, mogą w terminie do 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille´a, wyborca powinien zgłosić wójtowi w terminie do dnia 12 października 2015 r.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. w godzinach

od 7.oo

do 21.oo.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument
ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Tadeusz Szklarz

