
OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY SLAWNO

z dnia 11 wrzesnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z pozn. zm.0) podaje si?

do wiadomosci wyborcow informacje o numerach oraz granicach stalych i odrebnych obwodow glosowania, o wyznaczonych siedzibach

obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych,

o mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej, zarzadzonych na dzieri 25 pazdziernika 2015 r.

Nr obwodu
gtosowania

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Granice obwodu glosowania

2

Stawno, Stawno-Kolonia,
Kamilowka, Kozenin, Owadow

Celestyndw, Grudzeh-Kolonia,
Olszewice, Unewel

Bratkow, Grudzeri-Las,
Kamieh, Tomaszowek, Wincentynow

Dqbrowka, Szadkowice, Trojanow,
Antoniowka, Ostrozna

Gawrony, Kunice

Gra.zowice, Zachorzow,
Jozefow, Zachorzow-Kolonia,

Da.browa, Poptawy, Psary,
Prymusowa Wola

Antonin6w, Ludwinow, Wygnanow,
Olszowiec, Sepno-Radonia

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

3
Urzqd Gminy w Stawnie

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 31
26-332 Stawno

Publiczna Szkota Podstawowa nr^i K— -*
w Celestynowie Nr 24 [Oj \2—x

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

w Kamieniu Nr 64
26-332 Slawno

Publiczne Gimnazjum
im. Kazimierza Wielkiego IA I p>xj
w Szadkowicach Nr 38A

26-332 Slawno
Publiczna Szkola Podstawowa

im. Wandy i Henryka Ossowskich
w Kunicach Nr 62 A

26-332 Stawno
Publiczna Szkola Podstawowa rjr-j .— ,

w Zachorzowie Nr 62 [CM £^SJ
26-332 Stawno

Zespol Szkol Samorzqdowych
w Prymusowej Woli Nr 6

26-332 Stawno
Ochotnicza Straz Pozarna w Slawnie r£-i p— -a
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1 [O>i >^^

26-332 Stawno

Lokale wyborcze w dniu glosowania tj. 25 pazdziernika 2015 r. otwarte b^da^ w godzinach 7°° - 21°°

Lokale obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolami s^ dostosowane do potrzeb
wyborcow niepelnosprawnych oraz wyznaczone do celow glosowania korespondencyjnego.

Wyborca moze gtosowac korespondencyjnie. Zamiar gtosowania korespondencyjnego powinien bye zgtoszony przez wyborce vv urzedzie gminy w Stawnie, w ktorej wpisany jest do rejestni
wyborcow, najpozniej w 13. dniu przed dniem wyborow, tj. do dnia 12 pazdziernika 2015 r.

Wyborcy, ktorzy najpozniej w dniu glosowania ukoriczq 75 lat, a takze wyborcy posiadajacy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanyin stop

Wyborca moze glosowac w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w ktorej stale zamieszkuje (innym niz wtasciwy diajego stalego miejsca zamieszkania) lub
w ktorej bedzie przebywac w dniu wyborow, jezeli ztozy pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborcow Wniosek o dopisanie do spisu wyborcow w wybranym obwodzie glosowania
na obszarze gminy wlasciwej ze wzgl^du na miejsce stalego zamieszkania albo, w ktorej wyborca czasowo przebywa sktada sie w urzedzie, w ktorej znajduje si? wybrany lokal wyborczy,
najpozniej w 5. dniu przed dniem wyborow, tj. do dnia 20 pazdziernika 2015 r.

Wyborca, ktory zamierza zmienic miejsce pobytu przed dniem wyborow moze otrzyinac zaswiadczenie o prawie do glosowania. Z zaswiadczeniem takim mozna gtosowac w dowolnym
obwodzie glosowania w kraju, za granica lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania sklada sie, w urzedzie gminy, w ktorej wyborca bedzie
uj^ty w spisie wyborcow, najpozniej w 2. dniu przed dniem wyborow, tj. do dnia 23 pazdziernika 2015 r.

Informacje w sprawach rejestru wyborcow i spisu wyborcow, udzielenia pernomocnictwa do gtosowania, gtosowania korespondencyjnego, zaswiadczeri o prawie do gtosowania mozna uzyskac
w Urzedzie Gminy w Stawnie, ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 31 lub pod nr telefonu: (44) 7551855

') Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz.U. Nr 26, poz. 134, Nr94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889,
Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 ,z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180 i 1072.


