OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
o podziale gminy na obwody głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art.16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147,
poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i
poz.1529 oraz z 2014 r. poz.179, poz. 180 i poz. 1072) oraz uchwały Nr XIV/93/2012 Rady Miejskiej
w Kleszczelach z dnia 17 września 2012 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Kleszczele na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2683) Burmistrz Kleszczel podaje do publicznej wiadomości wyborców
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz informację o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
Nr obwodu
głosowania

Nr 1
w Kleszczelach

Granice obwodu głosowania

miasto: Kleszczele,
sołectwa: Dobrowoda i Repczyce

Siedziba obwodowej Komisji
wyborczej
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Kleszczelach
Kleszczele, ul. 1 Maja 19
tel. 85 6818054
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Lokal wyznaczony dla celów
głosowania korespondencyjnego

Nr 2
w Policznej
Nr 3
w Daszach
Nr 4
w Sakach

sołectwa: Biała Straż, Kuraszewo i
Policzna

Świetlica Wiejska w Policznej
Policzna 84

sołectwa: Dasze, Gruzka,
Piotrowszczyzna, Pogreby i Żuki,
Kośna

Świetlica Wiejska w Daszach,
Dasze 40

sołectwa: Saki, Suchowolce, Toporki
i Zaleszany

Świetlica Wiejska w Sakach,
Saki 35

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. otwarte będą
w godzinach 7.00 - 21.00.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego (ustnie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej) powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Kleszczel
(tel. 85 6818004 wew. 22) w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2
Kodeksu wyborczego).
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 ukończy 75 rok życia mo że
głosować przez pełnomocnika. Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien być zgłoszony przez
wyborcę Burmistrzowi Kleszczel w terminie do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9
§ 2 Kodeksu wyborczego).

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

