Obwieszczenie
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 09 października 2014 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
przez pełnomocnika, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej
wyznaczonej przez Wójta Gminy dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami*) oraz Uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy
Budziszewice w sprawie podziału gminy Budziszewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz.Urz.Woj.łódzkiego poz.4747, z 2014r.poz.2091) podaję 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 przez pełnomocnika, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej
przez Wójta Gminy dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Nr
Granice obwodu głosowania
obwodu
głosowania
1
Budziszewice,
Adamów,
Antolin,
Helenów, Nowy Józefów

2

Okręgi wyborcze
należące do danego
obwodu głosowania
Teodorów,

Mierzno, Józefów Stary, Nowe Mierzno, Nowy
Rękawiec, Nepomucenów, Rękawiec, Agnopol,
Walentynów

Nr 1, Nr 2,
Nr 4, Nr 5,

Nr 3,
Nr 6

Nr 8, Nr 9, Nr 10,
Nr 11, Nr 12

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Sala posiedzeń w Gminnej
Bibliotece Publicznej
w Budziszewicach, ul.Jana
Chryzostoma Paska 85,
Budziszewice
Punkt Przedszkolny, Rękawiec
13, Rękawiec
UWAGA: lokal dostosowany jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych

3

Zalesie, Węgrzynowice, Węgrzynowice Modrzewie

Nr 7, Nr 13, Nr 14,
Nr 15

Świetlica wiejska Węgrzynowice
68, Węgrzynowice

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, tj. w obwodzie głosowania nr 2, w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do Urzędu Gminy
w Budziszewicach.
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) może
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy w terminie do dnia 27
października 2014r.
Informuje się, że dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego wyznaczono: 1)Obwodową Komisję Wyborczą właściwą dla obwodu
głosowania nr 1 z siedzibą w : sala posiedzeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach, ul.Jana Chryzostoma Paska
85,Budziszewice, 2)Obwodową Komisję Wyborczą właściwą dla obwodu głosowania nr 2 z siedzibą w: Punkt Przedszkolny, Rękawiec 13,
Rękawiec, 3)Obwodową Komisję Wyborczą właściwą dla obwodu głosowania nr 3 z siedzibą w: Świetlica wiejska Węgrzynowice 68,
Węgrzynowice.
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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za
pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Budziszewicach albo pod nr telefonów: (44) 710-23-89 lub w formie elektronicznej adres e-mail :
budziszewice@wp.pl.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wójt Gminy
(-) Marian Holak
*zmiany:Nr26,poz.134,Nr94,poz.550,Nr102,poz.588,Nr134,poz.777,Nr147,poz.881,Nr149,poz.889,Nr171,poz.1016,Nr217,poz.1281,z 2012r.poz.849,951,1529, z 2014r.poz.179,180 i 1072).

