OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE
z dnia 15 października 2014 r.
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o
siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych oraz o siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego , w wyborach do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m..st. Warszawy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
r.

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1.

Sołectwo Futory

2.

Sołectwo Nowa Grobla

3.

Cześć Miasta Oleszyce, ulice:
Futorzańska, Kopernika, Rynek, Szkolna, Jana III
Sobieskiego, Zamkowa, Generała Kustronia , Mickiewicza,
Wiejska, Jarosławska, Cicha, Generała Bema, Błonie,
Kościuszki, Konopnickiej, Kolejowa, Krótka, Puszkina,
Podwalna, Orzeszkowej, Słowackiego, 3 Maja, Mokra,
Nasienna, Spokojna, Zagrody, miejscowość: Lubomierz,
cześć Sołectwa Stare Oleszyce ul. Ogrodowa
Cześć Miasta Oleszyce, ulice:
Sapiehy, Słoneczna, Zielona, Osiedle Świętego Jana,
Osiedle Pod Kasztanami

4.

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
Świetlica wiejska w Futorach

Sala gimnastyczna
Domu Dziecka w Nowej Grobli
Sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej w
Oleszycach

Zespół Szkół w Oleszycach

5.

Część Sołectwa Stare Oleszyce:/ Stare Oleszyce ul. Wiejska,
miejscowości: Zabiała i Uszkowce

Remiza Strażacka w Starych
Oleszycach

6.

Sołectwo Stare Sioło: / Stare Sioło i Lipina/

Dom Strażaka w Starym Siole

7.

Sołectwo Zalesie: / Zalesie, Sucha Wola/

8.

Sołectwo Borchów

Świetlica wiejska Zalesiu
Świetlica wiejska w Borchowie

- lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- obwodowa komisja wyborcza właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie głosownia dostosowanym do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 listopada 2014 r.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
z dn.27 sierpnia.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U. z
2011 r. Nr 217, poz.721 ze zm.) mogą głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Głosować przez
pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Termin składania wniosków
w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
Termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 27 października 2014 r.
W przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru , spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, i głosowania
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy , pokój nr 17 albo pod nr telefonu (16) 632 87 89.
Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 16 listopada 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.
Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Gryniewicz

