OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brójce
z dnia 2 września 2011 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Na podstawie art. 16 §1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21,
poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881)
oraz Uchwały nr XLVI/286/2010 Rady Gminy Brójce z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie
podziału gminy Brójce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów - podaje
się do publicznej wiadomości, że głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zostanie
przeprowadzone w poniższych obwodach głosowania:
Numer obwodu
głosowania

Granica obwodu
(sołectwa)

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Sołectwa: Stefanów, Giemzów, Przypusta,
Wola Rakowa,
Leśne Odpadki, Brójce, Wygoda,
Wardzyn, Pałczew

Filia Szkoły Podstawowej w Kurowicach
z siedzibą w Woli Rakowej ul. Szkolna 3

2

Sołectwa: Kurowice, Kurowice Kościelne,
Karpin, Kotliny

Szkoła Podstawowa
w Kurowicach
ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa
w Bukowcu
ul. Szkolna 3

3

Sołectwo Bukowiec
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
Głosowanie korespondencyjne

Na podstawie art. 54 w/w Kodeksu wyborczego, informuję, że wyborca niepełnosprawny
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy
do dnia 29 września br.
Na podstawie art. 61a w/w Kodeksu wyborczego, informuję, że wyborca niepełnosprawny
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do 19 września br.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy najpóźniej w
14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r.
Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu głosowania tj. 9 października
2011 r. w godz. 700 – 2100.
Wójt Gminy Brójce
(-) Władysław Glubowski

