OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pęczniew
z dnia 18 września 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości
publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
utworzonych na obszarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz
o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Numer obwodu
głosowania

1

Pęczniew, Popów, Kraczynki, Rudniki, Przywidz, Osowiec

2

Lubola, Ferdynandów, Brodnia, Brodnia Kolonia

3

Księża Wólka, Siedlątków, Księże Młyny

4

Drużbin, Dybów, Wola Pomianowa, Borki Drużbińskie

5

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej (adres)

Granice obwodu głosowania (sołectwa)

Brzeg, Jadwichna, Zagórki

Gimnazjum Nr 1 w Pęczniewie;
Pęczniew, ul. Główna 17
Remiza OSP w Luboli;
Lubola 76a
Remiza OSP w Księżej Wólce;
Księża Wólka 28
Remiza OSP w Drużbinie;
Drużbin 53
Centrum Kulturalno – Oświatowe we wsi
Brzeg przy szkole podstawowej;
Brzeg 118

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Pęczniewie i Nr 2 w Luboli zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. 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 Pęczniewie i Nr 2 w Luboli.
Termin zgłoszenia Wójtowi Gminy Pęczniew 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 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
najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. do Wójta Gminy Pęczniew.
Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców, pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń
o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Pęczniew w pokoju nr 17, lub pod nr telefonu 43 678 15 19 wew. 33.
Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 25 października 2015 r. w godzinach 7.00 - 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument
ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

WÓJT
/ - / Marcin Janiak

