OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dalików
z dnia 21 września 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy Dalików, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania 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
4
5

Granice obwodu głosowania (Sołectwa)

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Bardzynin, Dalików, Dąbrówka Nadolna, Gajówka,
Krzemieniew, Złotniki
Brudnów, Domaniew, Domaniewek, Krasnołany

Zespół Szkół w Dalikowie
ul.Łęczycka 3
Zespół Szkół w Domaniewie

Kuciny, Madaje Stare, Sarnów

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kucinach
Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Budzynku
Budynek po byłej Szkole
Podstawowej w Wilczycy

Budzynek, Idzikowice, Psary
Oleśnica, Wilczyca, Zdrzychów

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dalikowie został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Komisją właściwą do celów głosowania korespondencyjnego jest Obwodowa Komisja Wyborcza,
która ma siedzibę w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, tj. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dalikowie.
Termin zgłoszenia Wójtowi Gminy Dalików zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 12 października 2015 r.
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 oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,
może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony
najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. do Wójta Gminy Dalików.
Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców, pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń
o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dalikowie w pokoju nr 3 lub pod nr telefonu (43) 678-01-83 wew.12 .
Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 25 października 2015 r. w godzinach 7.00 - 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

WÓJT GMINY
(-) Paweł Szymczak

