OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 8 kwietnia 2015r.
Na podstawie art. 16 § 1, Art. 28. § 1, art. 53a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
21, poz.112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Doln. poz. 1475 z późn. zm) w związku z Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy
Jordanów Śląski z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych,

podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w Gminie Jordanów Śląski w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Biskupice, Dankowice, Jezierzyce
Wielkie, Jordanów Śląski,
Mleczna, Popowice, Pożarzyce,
Wilczkowice

Świetlica Wiejska w Jordanowie Śląskim,
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

2

Glinica, Janówek, Karolin,
Piotrówek, Tomice, Winna Góra

Świetlica Wiejska w Janówku,
Janówek 3a
55-065 Jordanów Śląski

- Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- Lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego
UWAGA:
1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,
jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy
właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.
2. Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
3. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą składać do Urzędu Gminy wnioski o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu, w terminie do dnia 4 maja 2015 r.
uwaga! W przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015r.
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.
Wójt Gminy
Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata

