OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZESZYCE
Z DNIA 10 KWIETNIA 2015 ROKU
Na podstawie art. 12a, art. 16 § 1, art. 53a § 1 i art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Krzeszyce Nr XX/117/2012
z dnia10 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów
głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, a także lokale wyznaczone do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Nr
obwodu
1

Granice obwodu głosowania
Czartów, Karkoszów, Krasnołęg, Krzeszyce,
Muszkowo, Piskorzno, Świętojańsko

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Publiczne Gimnazjum
w Krzeszycach,
ul. Skwierzyńska 4
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego*

2

Dzierżązna, Krępiny, Marianki, Malta,
Przemysław, Zaszczytowo

3

Brzozowa, Brzozówka, Dębokierz, Jeziorki,
Kołczyn, Krzemów, Łąków, Łukomin, Maszków,
Rudna, Rudnica, Studzionka

Świetlica Wiejska, Malta 30

Szkoła Podstawowa
w Kołczynie,
ul. Sulęcińska 29
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal wyznaczony do 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 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 do wójta gminy, w której wyborca jest
wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 4 maja 2015 r.
* Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi
do 27 kwietnia 2015r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu wyborów od godz. 700 do 2100.
Wójt Gminy Krzeszyce
(-) Stanisław Peczkajtis

