
Obwieszczenie

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 21 września 2015 roku

          Na podstawie art. 16 § 1, art. 53a § 1 oraz art. 54 § 1 w związku z art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowa-

nia oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla po-

trzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku Postano-

wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i

Senatu Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017) zmienionym Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3

sierpnia 2015 r. zmieniającym postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczy-

pospolitej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1131).

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej

komisji  wyborczej (adres)

1      
Bagatelka, Borki Sokolskie, Gumnisko, Kopaniny, Sokolniki,             
Tyble, Zagórze, Zdzierczyzna

Gimnazjum Publiczne
 w Sokolnikach, ul. Szkolna 1

2
Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie, 

Stary Ochędzyn 55

3
Maksymów, Malanów, Walichnowy Sala Ochotniczej Straży Pożarnej                    

w Walichnowach,  ul. Aleja Wyzwolenia 8a

4
Borki Pichelskie, Góry, Góry-Parcela, Pichlice, Prusak, Ryś,           
Siedliska, Szustry, Wiktorówek, Wyglądacze

Szkoła Podstawowa w Pichlicach
Pichlice 1

                 Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w  Sokolnikach oraz  Nr 3  w Walichnowach zostały dostosowane do potrzeb wyborców

Niepełnosprawnych.

Komisjami właściwymi do celów głosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje Wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, tj. komisje Nr 1 w  Sokolnikach, Nr 3 w Walichnowach. Termin zgłoszenia Wójtowi Gminy Sokolniki
zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 12 października 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej
do dnia 16 października 2015 r. do Wójta Gminy Sokolniki.

U  waga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za  pośrednictwem pełnomocnika
jest wyłączone.

Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń
o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sokolnikach w pokoju nr  5 lub pod nr telefonu 62 78 45 107.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 25 października 2015 r. w godzinach 7.00 - 21.00.

 
Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Sokolniki najpóźniej do dnia 20 października 2015 r., jest dopisywany do spisu
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w któ-
rej czasowo przebywa. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

                                                                                                                                                                                                    WÓJT 

                                             / - / Sylwester Skrzypek
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