OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 01 kwietnia 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) podaje 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 korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Nr
obwodu
1.

2.

3.

4.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Rzeczycy
Filia w Sadykierzu
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Rzeczycy
Filia w Luboczy

Granice obwodu głosowania
Bartoszówka, Wiechnowice, Kanice, Stanisławów,
Brzozów, Sadykierz 1-11, Sadykierz 11A-47,
Sadykierz 49-121, Bobrowiec, Gustawów
Roszkowa Wola, Brzeg, Lubocz, Jeziorzec,
Kawęczyn
Rzeczyca ulice: Akacjowa, Ignacego Mościckiego,
Mokra, Polna, Spółdzielców, Tomaszowska,
Zachodnia;
Rzeczyca ulice: Hubala, Jędrzeja Kitowicza,
Krótka, Kwiatowa, Leśna, Niska, Obwodowa,
Słoneczna;
Rzeczyca ulice: Długa, Graniczna, Łąkowa;
Rzeczyca ulice: Górna, Mazowiecka, Nowa,
Piaskowa, Zacisze
Rzeczyca ulice: Lipowa, Parkowa, Wiśniowa,
Zakątna, Zielona;
Glina, Zawady, Brzeziny, Grotowice, Łęg

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Rzeczycy*
Lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Rzeczycy*
Lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego

* lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wójt Gminy
Marek Kaźmierczyk

Informacja:
Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na terenie gminy w terminie do dnia
5 maja 2015 r. do Urzędu Gminy w Rzeczycy.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do dnia
27 kwietnia 2015 r.
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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 01 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do
głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzeczycy lub pod nr telefonu: 44 710 51 11 lub w formie elektronicznej adres e-mail
ug@rzeczyca.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 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.

