
 

Obwieszczenie  

Wójta Gminy Sieciechów 

z dnia 17 października 2014r. 
 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców 

niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Wójta 

dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.  

 
 Na podstawie art. 16 § 1 i 2, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. 

U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/110/2013 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. 

w sprawie podziału Gminy Sieciechów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych podaję do wiadomości wyborcom 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 przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych komisji 

wyborczych są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 

listopada 2014r. 

 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować 

korespondencyjnie. Termin zgłaszania głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do Wójta Gminy 

przez wyborcę niepełnosprawnego do 26 października 2014r. 

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzi. 7.00 – 21.00 

 

 

 

WÓJT GMINY 

/-/ Kazimierz Pochylski  

Nr obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania        Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 

 

1 

 

Sołectwa: 

Mozolice Duże 

Mozolice Małe 

Słowiki Stare 

Słowiki Folwark 

Słowiki Nowe 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starych 

Słowikach  9 

 

Lokal przystosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

2 

Sołectwa: 

Łoje 

Sieciechów 

Opactwo 

Kępice 

Nagórnik 

Wola Klasztorna 

Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie 

ul. Szkolna 1 

 

Lokal przystosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych 

 

Lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 

 

 

3 

Sołectwa: 

Zajezierze 

Wólka Wojcieszkowska 

Występ 

Głusiec 

Zbyczyn 

Świetlica Wiejska w Zajezierzu ul. 28 PAL-u 7 

 

Lokal przystosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych 

 

 


