Obwieszczenie
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 9 października 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze
zm.) oraz uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, i zarządzenia Nr
129/2014 Wójta Gminy Wiślica z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych
dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. podaje się do
wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie,
która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania
korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
Wiślica Gimnazjum

Gorysławice, Kobylniki, Sielec, Wiślica
ul. Okopowa 27
Wiślica

2

Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów,
Wawrowice

Szkoła Podstawowa,
ul. Podwale 1

3

Brzezie, Gluzy, Hołudza, Chotel Czerwony,
Łatanice

4

Chotel Czerwony 63a
Świetlica Wiejska

Szczerbaków 104
Górki, Szczerbaków, Szczytniki
Dom Strażaka

5

Skotniki Dolne 41
Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice
Szkoła Podstawowa

- obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- obwód wyznaczony dla celów 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 może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 26 października 2014 r.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) od godz. 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Wiślica
(-) Stanisław Krzak

