Obwieszczenie
Wójta

Gminy

Sobków

z dnia 15 października

2014 r.

Na podstawie art. 16 S l i art. 61a S 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112, ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXV1/254/20 13 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie podziału
Gminy Sobków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych i Zarządzenia Nr 144.2014 Wójta Gminy Sobków z dnia 15 października 2014 roku w sprawie:
wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, podaje się do wiadomości
wyborców informację o numerach
i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych,
lokalach
obwodowych
komisji wyborczych
dostosowanych
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych,
o możliwości glosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepelnosprawnych
oraz
wskazanie, która z obwodowych
komisji wyborczych jest wyznaczona
przez wójta dla przeprowadzenia
głosowania korespondencyjnego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
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Siedziba
komisji wyborczej

Solectwa: Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka
Kawęcka, Nowe Kotlice, Stare Kotlice.

Zespół Placówek Oświatowych
Mokrsko Dolne 50a
28 - 305 Sobków
tel.(41)387-10-04

Sołectwa: Chomentów, Niziny, Staniowice, Jawór,
Lipa, Karsy.

Szkoła Podstawowa
Chomentów 72
28 - 305 Sobków
tel. (41) 387 - 42 - 03

Sołectwa: Bizoręda, Choiny, Szczepanów, Żerniki,
Brzegi, Brzeźno.

Budynek Remizy
Brzegi 116
28 - 305 Sobków
tel. (41) 386 - 67 - 58

Solectwa: Osowa, Miąsowa, Mzurowa.

Swietlica Wiejska
Miąsowa 13a
28 - 305 Sobków
tel. (41) 387 -34 -64

Sołectwa: Sokołów Dolny, Sokołów Górny,
Wierzbica, Sobków.

Szkoła Podstawowa
Sobków, ul. Źródłowa 4
28 - 305 Sobków
(41)387 - lO - 24
Zespół Placówek Oświatowych
Korytnica 206
28 - 305 Sobków
tel. (41) 387 -40 -16
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Granice obwodu głosowania

Sołectwo: Korytnica.
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obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

--1BJ - obwód wyznaczony

dla celów głosowania korespondencyjnego.

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 może głosować
korespondencyjnie.
Zamiar
głosowania
korespondencyjnego
powinien
być
zgłoszony
przez
wyborcę
niepełnosprawnego do dnia 26 pażdziernika 2014 r.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego
pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Lokale wyborcze

zamiaru głosowania korespondencyjnego,

głosowanie za

będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.
Wójt Gminy Sobków
(-) Krystyna Idzik

