OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 18 WRZEŚNIA 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 późn. zm.1)) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
Numer
obwodu
głosowania

1.

2.

3.

Granice obwodu głosowania

Chlebów, Retniowiec, Lipce
Reymontowskie, Wola Drzewiecka
Mszadla, Wólka Krosnowska, Wólka –
Podlesie, Siciska

Drzewce

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w
Lipcach Reymontowskich
Szkoła Podstawowa
w Mszadli
Szkoła Podstawowa
w Drzewcach

Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godzinach 700 - 2100
Lokale obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolami są dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz wyznaczone do celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca wpisany do Rejestru Wyborców Gminy Lipce Reymontowskie może głosować korespondencyjnie.
Termin zgłaszania przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie
upływa w dniu 12 października 2015 r.
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
a także wyborcy posiadający orzeczenie 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 2011
r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie
upływa w dniu 16 października 2015 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Czerwiński
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) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r, Nr 26, poz. 134, Nr 94, 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, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

