OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 7 września 2011 r.
Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach
stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych
na obszarze gminy oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Numer obwodu
głosowania

1

2
3

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej (adres)

Kiełczygłów: ul. Piotrkowska, Tysiąclecia,
Świerczewskiego, Wąska, Zielona,
Kiełczygłów-Okupniki, Kolonia Kiełczygłów, Obrów,
Glina Duża, Glina Mała, Gumnisko, Podrwinów, Beresie Duże, Osina Duża, Osina Mała, Beresie Małe,
Dryganek Duży, Dryganek Mały, Kule, Brutus, Otok,
Studzienica, Skoczylasy, Chruścińskie, Ławiana
Kiełczygłówek, Kuszyna, Dąbrowa, Pierzyny Duże,
Huta, Lipie, Pierzyny Małe
Chorzew, Tuchań, Kolonia Chorzew

Szkoła Podstawowa
w Kiełczygłowie
ul. Tysiąclecia 8

Budynek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Hucie nr 1a
Szkoła Podstawowa
w Chorzewie nr 4

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kiełczygłowie został dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą w nim głosować po złożeniu wniosku o dopisanie do
spisu wyborców w tym obwodzie głosowania, do dnia 25 września 2011 r. w Urzędzie Gminy.
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 (Dz. U. z dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 721) może głosować
korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczona została obwodowa
komisja wyborcza nr 1 w Kiełczygłowie.
Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania ,
pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Kiełczygłowie w pokoju nr 6 i 19 lub pod nr telefonu 43 842 50 22, 43 842 50 78 wew.
38 i 26.
Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę, 9 października 2011 r. w godzinach 7.00 - 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
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