Obwieszczenie
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
o numerach i granicach obwodow gtosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych, o mozliwosci gfosowania
korespondencyjnego przez wyborcow niepetnosprawnych oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej
przez Wojta Gminy dla przeprowadzenia gtosowania korespondencyjnego, w wyborach postow do Parlamentu
Europejskiego zarza.dzonych na dzieh 25 maja 2014r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami) podaje si§ do
wiadomosci wyborcow informacje o numerach i granicach obwodbw gtosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych, o mozliwosci gtosowania korespondencyjnego przez wyborcow
niepetnosprawnych oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej przez Wojta Gminy dla przeprowadzenia gtosowania korespondencyjnego

Nr
obwodu
gtosowania
1

2

Granice obwodu gtosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Budziszewice, Adamow, Antolin, Teodorow, Helenow, Nowy Jozefow

Sala posiedzeh w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Budziszewicach, ul.Jana
Chryzostoma Paska 85, Budziszewice

Mierzno, Jozefow Stary,
Nowe
Mierzno,
Nepomucenow, Rekawiec, Agnopol, Walentynow

Punkt
Przedszkolny,
Rekawiec

Nowy

R^kawiec,

Rekawiec

13,

UWAGA: lokal dostosowany jest do potrzeb osob
niepefnosprawnych

3

Zalesie, W§grzynowice, W^grzynowice Modrzewie

Swietlica wiejska
W^grzynowice

W^grzynowice

68,

Wyborcy niepetnosprawni moga, sktadac wnioski o dopisanie ich do spisu wyborcow w obwodzie
glosowania
dostosowanym do potrzeb wyborcow niepetnosprawnych, tj. w obwodzie gtosowania nr 2, w terminie do dnia 11 maja
2014 r. do Urzedu Gminy w Budziszewicach.
Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych moze glosowac korespondencyjnie.
Informuje sie, ze dla przeprowadzenia gtosowania korespondencyjnego wyznaczono Obwodowa. Komisje Wyborcza.
wlasciwa. dla obwodu gtosowania nr 1 z siedziba. w: sala posiedzeh w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach,
ul.Jana Chryzostoma Paska 85, Budziszewice.
Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z pozn. zm.) oraz wyborca,
ktory najpozniej w dniu glosowania koriczy 75 lat, moze w terminie do 15 maja 2014 r. ztozyc wniosek do Wojta Gminy o sporzgdzenie aktu
pelnomocnictwa do glosowania w jego imieniu.
Uwaga! W przypadku zgloszenia przez wyborc? niepelnosprawnego zamiaru glosowania korespondencyjnego, glosowanie za
posrednictwem pelnomocnika jest wylqczone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborcow, udzielenia pelnomocnictwa, glosowania korespondencyjnego oraz
zaswiadczeri o prawie do gtosowania mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Budziszewicach albo pod nr telefonow: (44) 710-23-89
lub w formie elektronicznej adres e-mail: budziszewice@wp.pl.
Lokale wyborcze beda_otwarte w dniu glosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00.
Przed przystapieniem do glosowania wyborca b?dzie obowia^zany okaza6 obwodowej komisji wyborczej dowod osobisty lub
inny dokument umozliwiaja_cy stwierdzenie tozsamosci.
W6jt Gminy
(-) Marian Holak

