Obwieszczenie
Wójta Gminy Brójce
z dnia 12 stycznia 2015 r.
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgach wyborczych nr 3 i 4 do Rady Gminy Brójce, zarządzonych
na dzień 1 marca 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61a i 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21,
poz. 112 zm. 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 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), podaje się do
wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczone siedzibie obwodowej komisji
wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brójce w dniu 1 marca
2015 r.
1. Głosowanie na terenie Gminy Brójce odbywać się będzie w następującym obwodzie głosowania:
Nr
obwodu

Granice obwodu
Część

sołectwa

BUKOWIEC

ulice:

Sasanki,

Nr
Siedziba obwodowej komisji
okręgów
wyborczej
Bursztynowa,

Diamentowa, Górna od nr 40 do końca parzyste i od nr 43 do końca
nieparzyste, Koralowa, Kryształowa, Malwowa, Perłowa, Stokrotki,
Szarotki,

Szmaragdowa,

Turkusowa,

Zachodnia,

Chryzantem,

Kwiatowa od nr 35 do końca, Ogrodowa nieparzyste od nr 1 do 23 i
5

3,4,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Bukowcu,
ul. Szkolna 3,
95-006 Bukowiec

parzyste od nr 2 do 10, Rubinowa, Szafirowa, Azaliowa, Fiołkowa,
Irysowa, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Malownicza, Narcyzowa,
Niezapominajki, Ogrodowa parzyste od nr 12 do końca i nieparzyste od
nr 25 do końca, Przylesie, Rokicińska parzyste od nr 2 do 54 i
nieparzyste od nr 1 do 53, Jałowcowa, Różana, Słonecznikowa,

/ Lokal przystosowany dla
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Lokal wyznaczony do
glosowania
korespondencyjnego /

Storczykowa, Tulipanowa, Bławatna, Chabrowa, Frezjowa,
sołectwo WYGODA.

2. 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 może głosować
korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 9 lutego 2015 r
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu. Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa 20 lutego 2015 r.
Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie Gminy Brójce, 95 – 006 Brójce 39
pok. Nr 8 tel. 42 2950128
Lokal wyborczy otwarty będzie, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 1 marca 2015 r. od godziny 700 do 2100

Wójt Gminy
/-/ Radosław Agaciak

