OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TUROBIN
z dnia 7 kwietnia 2015r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są
wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U.
z 2011 r. Nr 21, poz. 112, 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, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179,
180, 1072 ) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych
są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
miejscowości)

(wykaz ulic lub

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

2

Turobin z ulicami: Szczebrzeska, Kościelna,
Nadrzeczna, Rzeczna, Narutowicza, Wałowa, Berka
Joselewicza, Staszica, Rynek, Hetmana Górki,
Poprzeczna, Sądowa, Jana Dekerta, Polna,
Piłsudskiego, Spółdzielcza, Targowa, Zamkowa,
Zamojska, Żytnia, Słoneczna
Olszanka, Tarnawa Mała, Zagroble, Rokitów,
Załawcze

3

Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia

4

Elizówka, Guzówka Kolonia

5

Żabno, Żabno Kolonia

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Turobinie

Urząd Gminy Turobin
Remiza OSP Tarnawa Duża
Remiza OSP
Guzówka Kolonia
Remiza OSP
Żabno

6
Gródki Pierwsze, Gródki Drugie

Szkoła Podstawowa
w Gródkach

7

Huta Turobińska, Tokary

8

Czernięcin Główny

9

Czernięcin Poduchowny, Gaj Czernięciński, Wólka
Czernięcińska, Żurawie

10

Nowa Wieś, Zabłocie

Remiza OSP
Huta Turobińska
Szkoła Podstawowa
W Czernięcinie Głównym
Remiza OSP
Gaj Czernięciński
Remiza OSP
Nowa Wieś

Obwód numer 6,

posiada lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Obwód numer 6,
zgodnie z art. 12a Kodeksu wyborczego lokal obwodowej komisji wyborczej
dostosowany do potrzeb wyborów niepełnosprawnych, jest jednocześnie lokalem wyborczym właściwym dla
głosowania korespondencyjnego w kraju.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,
może najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015r. (wtorek) złożyć wniosek do Wójta
Gminy o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2) w której czasowo przebywa.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być
zgłoszony Wójtowi Gminy do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015r. (poniedziałek)
(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 maja 2015r. (wtorek) złożyć wniosek do Wójta Gminy
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz głosowania
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Turobin przy ul. Rynek 4, pokój nr 10 albo pod nr
telefonu: 84 683 33 43 wew. 48 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: usc@turobin.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do
godziny 21:00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wójt
/ - / Eugeniusz Krukowski

