
Informacja 

Wójta Gminy Sieciechów 

z dnia 21 września 2015 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm.), podaje się do publicznej  wiadomości, iż głosowanie  w 

wyborach do Sejmu  i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone postanowieniem 

prezydenta RP z dnia 3 sierpnia 2015 r. na dzień 25 października 2015 r. przeprowadzone 

zostanie w obwodach głosowania utworzonych uchwałą Nr XXIV/110/13 Rady Gminy w 

Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów no obwody 

głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawiają się następująco: 

 
Nr obwodu 

 

 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej 

1. Sołectwa: Słowiki Nowe, Słowiki 

Folwark, Słowiki Stare, Mozolice 

Małe, Mozolice Duże 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Słowikach Starych 9 
- lokal dostosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych 

- komisja właściwa do głosowania 

korespondencyjnego 
2. Sołectwa: Łoje, Sieciechów, 

Opactwo, Kępice, Nagórnik,  

Wola Klasztorna 

 

Zespół Placówek Oświatowych w 

Sieciechowie ul. Szkolna 1 
- lokal dostosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych 

- komisja właściwa do głosowania 

korespondencyjnego 

3. Sołectwa: Zajezierze,  

Wólka Wojcieszkowska, Występ, 

Zbyczyn, Głusiec 

Świetlica wiejska w Zajezierzu 
- lokal dostosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych 

- komisja właściwa do głosowania 

korespondencyjnego 
Głosowanie w  wyborach do Sejmu Senatu RP odbędzie się we wskazanych wyżej lokalach w 

dniu 25 października 2015r w godzinach od 7°° do 21°°. 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym 

przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a, należy 

zgłosić Wójtowi Gminy do dnia 10 października  2015 r. ustnie, pisemnie, faksem lub             

e-mailem.  

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który 

najpóźniej w dniu wyborów ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o 

sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 16 października 

2015 r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, 

głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Dane tele-adresowe: Urząd  Gminy w Sieciechowie ul. Rynek 16, tel.0 48 621 60 08,                                     

fax 048 621 61 11 wew. 32,  e-mail: urzad@sieciechow.pl 

                                                                                                 Wójt Gminy Sieciechów 

                                                                                               /-/ Marian Zbigniew Czerski 


