OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Walce
z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocników w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 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 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr
XIX/126/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr uchwały nr XXXIII/250/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca
2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Wójt Gminy Walce podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
Nr obwodu

1

Granice obwodu
Sołectwo :
Grocholub
Zabierzów
Ćwiercie
Walce ulice: Mickiewicza, Nowa, Sienkiewicza, Reymonta,
Miłosza, Eichendorffa, Posiłek, Krapkowicka, Hauptmanna,
Marianków, Lipowa, Krótka,
Opolska od nr 20 końca

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Lipowa 2, Walce

Sołectwa:
Brożec
Kromołów
Kromołów - Czerniów

Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Reymonta 65, Brożec

3

Sołectwa:
Rozkochów

Budynek Wielofunkcyjny,
ul. Wiejska 19a, Rozkochów

4

Sołectwo
Stradunia

Remiza OSP, ul. Opolska 31, Stradunia

5

Sołectwo
Dobieszowice

6

Walce ulice: Urbana, Krzywa Konopnickiej, Kościelna,
Studzienna, Zamkowa, 1 Maja, Jasna, Piaskowa, Zielona,
Polna, Opolska od nr 1 – 19, Antoszka, Grobla, Krzewiaki,
Łąkowa, Plac Górny, Podgórna

2

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Budynek gminny – świetlica wiejska, ul. Główna 22,
Dobieszowice

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Opolska 23a, Walce
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych czynne będą w godzinach od 7 00 do 2100
Wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy; 2) niezdolności do
samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby
o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny może głosować
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza Wójtowi najpóźniej do dnia
27 października 2014 r. (poniedziałek).
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wyborca niepełnosprawny który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat lub posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1)
całkowitej niezdolności do pracy; 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o
zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny może głosować przez pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmowane i rozpatrywane są do dnia
07 listopada 2014 r.
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Do celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone zostały siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych od nr 1 do 6.
Wójt Gminy
/-/ Bernard Kubata

