O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A

G M I N Y

B R Z E Ż N O

z dnia 8 kwietnia 2015 roku
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 16 §1 oraz art. 61 a i art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.

Numer
obwodu
głosowania

1

2

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Granice obwodu
Wsie: Brzeżno, Chomętowo, Chomętówko,
Grąbczewo, Grądzkie, Karsibór, Kłącko,
Koszanowo, Miłoszewice, Mulite,
Pęczerzyno, Pęczerzyński Młyn,
Przyrzecze, Rzepczyno, Sonino,
Więcław, Wilczkowo.

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzeżnie
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do głosowania
korespondencyjnego

Wsie: Półchleb, Słonowice

Świetlica w Słonowicach
(budynek byłej szkoły)

Lokale wyborcze w dniu głosowania będą czynne w godzinach 700-2100.
Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Brzeżno najpóźniej do dnia 5 maja
2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy Brzeżno, najpóźniej do
dnia 4 maja 2015 r. /termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/, wniosek o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi gminy najpóźniej do dnia 27
kwietnia 2015 r. /termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/

Wójt Gminy Brzeżno
/-/ Jerzy Anielski

