OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBIE
z dnia 21 września 2015r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
1)

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ),
oraz w związku z Uchwałą nr Nr XXIII/139/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania, Uchwałą
nr XXXVII/254 /2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbie na stałe obwody
głosowania podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonym na dzień
25 października 2015r.

Nr obwodu
głosowania
1
2
3
4

Granica obwodu
DĄBKI, NOWY ZAGÓR,
POŁUPIN
DĄBIE
CIEMNICE, MOKRY MŁYN,
SUCHY MŁYN, SZCZAWNO
GODZIEJÓW, GRONÓW,
ŁAGÓW, PŁAW, TRZEBULE

5

KOSIERZ, LUBIATÓW

6

BRZEŹNICA, BUDYNIA,
GOLA, STARY ZAGÓR

7

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Świetlica wiejska
w Połupinie ul. Szkolna 4
Świetlica wiejska
w Dąbiu ul. Szeroka 6 b
Szkoła Podstawowa
w Szczawnie ul. Szkolna 3
Szkoła Podstawowa
w Gronowie ul. Główna 1
Szkoła Podstawowa
w Kosierzu nr 40
Świetlica wiejska
w Brzeźnicy ul. Główna 5a
Dom Pomocy Społecznej
w Szczawnie ul. Parkowa 2

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- obwód oznaczony symbolem, został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm)
oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015r. złożyć wniosek do
Wójta Gminy Dąbie o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa,
głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, pokój nr 4, nr tel. 68 383 51 48 lub w formie
elektronicznej na adres e-mail m.nowicka@dabie.pl.
00

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015r. (niedziela) w godzinach od 7

00

do 21 .

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

Wójt Gminy Dąbie
/-/
Krystyna Bryszewska

_______________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. 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 2012r. poz. 849, 951 i 1529 z 2014r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015r. poz. 1043, 1044 i 1045

