INFORMACJA
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 października 2014 r.
w uzupełnieniu do obwieszczenia z dnia 13 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 oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1, art. 61b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Dz. U. Woj. Dolnośl. poz. 1475 ) zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/171/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31
marca 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Dolnośl. poz. 1682 ) i stosownie do Zarządzenia Nr
45/2014 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 13 października 2014r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji
wyborczych podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego:

Informuję, że 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: we wszystkich obwodach głosowania na terenie Gminy Jordanów Śląski
tj. w obwodzie Nr 1 i Nr 2.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
niepełnosprawnego do dnia 27 października 2014r.
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Ponadto informuję, że 11 listopada 2014 r. mija termin na składanie przez wyborców
wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, pokój nr 4 albo pod nr telefonów:
71/391 15 80 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: pkw022303@pkw.gov.pl
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