OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 27 marca 2015r
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 października 2014 roku
w sprawie podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania , ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone
w sposób następujący:

Granice obwodu
głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Lokal przystosowany dla
osób niepełnosprawnych
/ właściwy dla
głosowania
korespondencyjnego/

1

Marciszów

tak

2

Ciechanowice

3

Domanów,
Pustelnik, Nagórnik

4

Pastewnik

5

Swidnik

6

Sędzisław

7

Wieściszowice

Urząd Gminy w Marciszowie
Marciszów ul. Szkolna 6
tel. 75-7410208
Świetlica wiejska w Ciechanowicach
Ciechanowice nr 19a
Tel. 757410343
Świetlica wiejska w Domanowie
Domanów nr 44
tel. 757410351
Świetlica wiejska w Pastewniku
Pastewnik nr 49
tel. 757410351
Świetlica wiejska w Swidniku
Świdnik nr 501
tel. 502342800
Świetlica wiejska w Sędzisławiu
Sędzisław nr 25 a
świetlica wiejska w Wieściszowicach
Wieściszowice nr 43
tel. 757410120

Nr obwodu
głosowania

tak

nie

tak

nie

nie
tak

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 700 - 2100.
W przypadku ponownego głosowania , zostanie ono przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r. w godz.

700 - 2100.
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju
powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy do dnia 27 kwietnia 2015 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca,
który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa należy złożyć do wójta gminy do dnia 4 maja 2015r.
Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha

