OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RZĄŚNIA
z dnia 6 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 i odrębnych 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

Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice)

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
(adres)

1.

Rząśnia, Zielęcin, Żary, Będków, Rychłowiec

Urząd Gminy w Rząśni
ul. Kościuszki 16

2.

Biała

Szkoła Podstawowa w Białej
Biała 63

3.

Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy,
Marcelin, Krysiaki, Augustów

Szkoła Podstawowa
w Broszęcinie
Broszęcin 9

4.

Stróża, Ścięgna

Szkoła Podstawowa w Stróży
Stróża 41

5.

Suchowola, Gawłów, Rekle

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Suchowoli
Suchowola 32

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Białej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
w Suchowoli zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą
w nich głosować po złożeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie
głosowania, do dnia 25 września 2011 r. w Urzędzie Gminy w Rząśni.
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 wyznaczone
zostały Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
w Suchowoli.
Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania,
pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Rząśni, w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 44 631-71-22, wew. 225.
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.

Wójt Gminy Rząśnia
(-) Tomasz Stolarczyk

