OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2, art. 40a § 1 i § 2,, art. 56 § 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.
Nr 21, poz. 112 ze zm.), Uchwały Nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna
Wi zowna z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Wiązowna
Wi
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą
Uchwał Nr 27.LII.2014 Rady
Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014 roku, podaję
podaj do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
wyborc
niepełnosprawnych, o moŜliwości
ci głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji
wyborczych jest wyznaczona przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku
wojewódzkiego oraz wyborów wójta, zarządzonych
dzonych na dzień
dzie 16 listopada 2014 r.

Numer obwodu
głosowania
1

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji

Zakręt, Izabela, Michałówek

Zespół Szkolno - Gimnazjalny
w Zakręcie
Zakr
Zakrę ul. Szkolna 11
Zakręt,

2

Boryszew, Duchnów

Świetlica w Duchnowie
Duchnów ul. Wspólna 157

3

Majdan z Zagórzem, Osiedle Parkowe
Wiązowna Gminna ulice: BaŜantowa,
Ba
Boryszewska, Brzozowa, Dworkowa,

Zespół Szkolno - Gimnazjalny

Gołębia, Klonowa, Kościelna
cielna numery parzyste od 2 do 36 i numery nieparzyste od 1 w Wiązownie
Wi
do 41, Leśna,
na, Lubelska numery parzyste od 10 do ko
końca, numery nieparzyste od nr
Wiązowna
ul. Kościelna
Ko
20
11 do końca,
ca, Ogrodowa, Parkingowa, Parkowa, Polna, Szkolna, Wrzosowa, Osiedle
XXX – lecia

4

Wiązowna Kościelna ulice: Aleja Kwiatów Polskich, Chabrowa, Dębowa,
D
Dobra,
Duchnowska, Gródek, Irysowa, Jagodowa, Kącka,
K
Konwalii, Kościelna numery
Gminny Ośrodek
O
Kultury
parzyste od 38 do końca,
ca, numery nieparzyste od 43 do końca,
ko
Kwiatowa, Lipowa,
w Wiązownie
Wi
Lubelska numery parzyste od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 do 9, Malwy,
Modrzewiowa, Nadrzeczna, Niezapominajki,
Nieza
Pęclińska, Płachta, Projektowana,
Wiązowna ul. Kościelna
Ko
41
Rezedowa, Rumiankowa, Sadowa, Sarnia, Sasanki, Słoneczna, Spokojna, Sportowa,
Stokrotki, Superunek, Świerkowa,
wierkowa, Turystyczna, W
Wąska, śabia

5
Kąck, Pęclin

Przedszkole w Pęclinie
P
Pęclin
ęclin, ul. Radosna 74

Glinianka I, Glinianka II, Poręby
Por

Szkoła Podstawowa w Gliniance
Glinianka, ul. Napoleońska
Napoleo
1

Bolesławów, Czarnówka, Rzakta
Kruszówiec, Wola Ducka, Wola Karczewska

Gimnazjum w Gliniance
Glinianka ul. Napoleońska
Napoleo
53a

6

7

8

9

Emów, Radiówek, Dziechciniec, Rudka,
śanęcin, Góraszka, Stefanówka
Kopki, Lipowo, Malcanów

Zespół Szkolno - Gimnazjalny
w Wiązownie
Wi
Wiązowna ul. Kościelna
Ko
20
Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Malcanowie
Malcanów, ul. Mazowiecka 22

– obwody oznaczone symbolem, posiadają
posiadaj lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
– obwody oznaczone symbolem,
bolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać
składa wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych
d
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 26 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Wiązowna.
Wi
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
niepełnosprawno w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych moŜe:
mo
- głosować korespondencyjnie w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
gł
sporządzonych
dzonych w alfabecie Braille’a.
Braille’a Zamiar
głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
wyborc niepełnosprawnego do 26 października
pa
2014 r.
- głosować przy uŜyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych
sporz
w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy uŜyciu nakładek
na karty do głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę
wyborc niepełnosprawnego do 2 listopada 2014 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
niepełnosprawno w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej
najpó
w dniu głosowania
kończy 75 lat, moŜe w terminie do 7 listopada 2014 r. złoŜyć wniosek do Wójta Gminy Wi
Wiązowna o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
rednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
wył
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania
głosowania korespondencyjnego oraz przy uŜyciu
nakładek na karty do głosowania moŜna
na uzyska
uzyskać w Urzędzie Gminy Wiązowna, Wiązowna,
zowna, ul. Lubelska 59
59, BOM stanowisko B albo
pod nr telefonu 22 789 01 20 w. 236, fax 22 789 01 20 w. 300 lub w formie elektronicznej na adres e-mail
e
urzad@wiazowna.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania
głosowa
16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00
Wójt Gminy Wiązowna
Wi
(-) Anna Bętkowska
ętkowska

