OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 13 maja 2015 r.
Na podstawie art. 16 § ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
oraz uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy
Stawiguda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmienionej uchwałą Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 marca 2014r.

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 i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 10 maja 2015r.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Stawigudzie
ul. Warszawska 5
11-034 Stawiguda

1

Sołectwo STAWIGUDA

2

Sołectwa: MIODÓWKO, PLUSKI, WYMÓJ, Publiczne Gimnazjum w

Stawigudzie, ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

3

Sołectwo GRYŹLINY

Świetlica w Gryźlinach,
ul. Spacerowa 8
11-034 Stawiguda

4

Sołectwa: DOROTOWO, MAJDY-KRĘSK,
TOMASZKOWO

Klub w Dorotowie
Dorotowo 34
11-034 Stawiguda

5

Sołectwa: BARTĄG, BARTĄŻEK, JAROTY

Przedszkole w Bartągu
Bartąg, ul. Nad Łyną 57
10-687 Olsztyn

6

Sołectwa: RUŚ, GĄGŁAWKI

Świetlica NAD ŁYNĄ w Rusi
Ruś 6
10-687 Olsztyn

– obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego
Wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja wniosku o dopisanie do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania w kraju może złożyć taki wniosek najpóźniej w 5 dniu
przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 19 maja 2015 r.
Osoby, które złożyły taki wniosek przed pierwszym głosowaniem, będą ujęte w
tym spisie wyborców również w głosowaniu ponownym.
Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
w wyborach
ponownych składa się nie później niż w 2 dniu przed dniem ponownego glosowania, tj.
do dnia 22 maja 2015 r. Wyborcy, którzy złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia o
prawie do głosowania przed pierwszym głosowaniem, otrzymali dwa zaświadczenia i w
ponownym głosowaniu będą mogli głosować wyłącznie na podstawie otrzymanego
wcześniej zaświadczenia.
Wyborca
niepełnosprawny
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.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75
lat, może w terminie do 15 maja 2015 r złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do
dnia 14 maja 2015r. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego
przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. również w ponownym głosowaniu
będą głosowali korespondencyjnie.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 24 maja 2015 r.
(niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy
/-/ Irena Derdoń

