OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 18 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
ze zmianami) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów
głosowania, 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 i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Numer obwodu
głosowania
1

2

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Annogóra, Antoniny, Borownik, Brączewo,
Bugaj, Chraplewo, Daniele, Jaryszewo,
Karczemka, Kobylniki, Koźmin, Lizbona,
Modrak, Nowina, Obrowo, Obrzycko-Zamek,
Piotrowo, Słopanowo, Słopanowo-Huby,
Stobnicko, Zielonagóra

Dobrogostowo, Gaj Mały, Karolin, Ordzin,
Pęckowo

Świetlica Wiejska
Zielonagóra
ul. Szkolna 4a
Tel. 606345416

Zespół Szkół
Gaj Mały 32
Tel. 612913760

- lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- lokal wyborczy wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

UWAGA:
1. Wyborcy do dnia 10 października 2015 r.* (sobota) mogą zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w
alfabecie Braille´a.

2. Wyborcy niepełnosprawni do 16 października 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3. Do dnia 20 października 2015 r.(wtorek) można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
3. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Obrzycko , pok. nr 3, pon. 8°°- 16°°, wt. – pt. 7³°- 15³°.

4. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. w godzinach od 7.00
do 21.00.
5. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
* termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego do dnia 12.10.2015 r.

Wójt Gminy
/- / Irena Rakowska

