
OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY SLAWNO

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodow gtosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do

potrzeb wyborcow niepetnosprawnych, o mozliwosci gtosowania korespondencyjnego przez
wyborcow niepetnosprawnych oraz wskazanie, ktore z obwodowych komisji wyborczych sa.

wyznaczone przez wojta dla przeprowadzenia gtosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)
podaje si? do wiadomosci wyborcow informacj? o numerach i granicach obwodow gtosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow niepetnosprawnych, o mozliwosci'
gtosowania korespondencyjnego przez wyborcow niepetnosprawnych oraz wskazanie, ktore z obwodowych komisji wyborczych s§
wyznaczone przez wojta dla przeprowadzenia gtosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarza.dzonych na dzieri 25 maja 2014 r.
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Granice obwodu gtosowania

2

Stawno, Stawno-Kolonia,
Kamilowka, Kozenin, Owadow

Celestynow, Grudzeh-Kolonia, Olszewice, Unewel

Bratkow, Grudzeh-Las,
Kamieh, Tomaszowek, Wincentynow

Da>rowka, Szadkowice, Trojanow,
Antoniowka, Ostrozna

Gawrony, Kunice

Grqzowice, Zachorzow,
Jozefow, Zachorzow-Kolonia,

Da.browa, Poptawy, Psary,
Prymusowa Wola

Antoninow, Ludwinow, Wygnanow,
Olszowiec, Sepno-Radonia

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

3
Urze|d Gminy w Stawnie

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 31
26-332 Stawno

Publiczna Szkota Podstawowa
w Celestynowie Nr 24

26-332 Stawno
Publiczna Szkota Podstawowa
im. Ks. Jana Twardowskiego

w Kamieniu Nr 64
26-332 Stawno

Publiczne Gimnazjum 2

im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach Nr 38A

26-332 Stawno
Publiczna Szkota Podstawowa

im. Wandy i Henryka Ossowskich
w Kunicach Nr 62 A

26-332 Stawno
Publiczna Szkota Podstawowa

w Zachorzowie Nr 62A
26-332 Stawno

Zespot Szkot Samorza.dowych
w Prymusowej Woli Nr 6

26-332 Stawno
Ochotnicza Straz Pozarna w Stawnie 1' 2

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
26-332 Slawno

1 - Lokal wyznaczony do gtosowania korespondencyjnego
2 - Lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepetnosprawnej

Wyborcy niepetnosprawni moga. sktadac wnioski o dopisanie ich do spisu wyborcow w obwodach gtosowania dostosowanych do
potrzeb wyborcow niepetnosprawnych w terminie do dnia 11 maja 2014 r. do Urzedu Gminy w Stawie.

Wyborca niepetnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407,
z pozn. zm.) oraz wyborca, ktory najpozniej w dniu gtosowania koriczy 75 lat, moze w terminie do 15 maja 2014 r. ztozyc wniosek do
Wojta Gminy o sporza.dzenie aktu petnomocnictwa do gtosowania w jego imieniu.

Wyborca niepetnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych moze gtosowac korespondencyjnie.

Uwaga! W przypadku zgtoszenia przez wyborc? niepetnosprawnego zamiaru gtosowania korespondencyjnego, gtosowanie
za posrednictwem petnomocnika jest wyta.czone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborcow, udzielenia petnomocnictwa, gtosowania korespondencyjnego oraz zaswiadczeri
o prawie do gtosowania mozna uzyskac w Urzedzie Gminy w Stawnie, albo pod nr telefonow: (44755-18-55) lub w formie
elektronicznej adres e-mail usc@ugslawno.pl

Lokale wyborcze bedq otwarte w dniu gtosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00.
Przed przystqpieniem do gtosowania wyborca b^dzie obowia.zany okazad obwodowej komisji wyborczej dowod osobisty lub inny dokument

umozliwiaja.cy stwierdzenie tozsamosci.

Wojt Gminy Stawno
/-/Tadeusz Wojciechowski


