OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUDZYŃ
z dnia 27 marc a 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepeł nosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są
wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego .
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 53a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. 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, Nr171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z
2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 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 i o możliwości głosowania przez pełnomocnika wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 75 lat oraz
wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)
Budzyń:
ul. Akacj owa, ul . Chodzies ka, ul. Dębowa, ul. Gen. Stanisława Taczaka,
ul. Klonowa, ul. Leona Napiecka, ul. Leśna, ul. Marszałka Piłsudskiego,
ul. Ogrodowa, os. Cechowe, os. Słoneczne, os. Wierzbowe, os. Ziel one,
ul. Par kowa, ul. Powstańców Wiel kopolskich, ul. Pr zemysłowa, ul. Strażacka,
ul. Wielkopolska.
Budzyń:
ul. Bugaj e, ul. Cicha, ul. Czereśniowa, ul. Dworcowa, ul. Gumowa, ul. Księdza
Struka, ul. Lipowa, ul. Łucj anowo, ul. Mar gonińska, os. Kwiatowe, os. Piaski,
ul. Rogozińska, ul. Rynkowa, ul. Sadowa, ul. Wągrowiecka, ul. Wiśniowa,
ul. Władysława Łokietka, ul. Wybudowanie , ul. Zaułek.

1

2

Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa i m. Tadeusza Kotarbińskiego
w Budzyniu
os. Wierzbowe 7
64-840 Budzyń
tel. (67) 2843 -710
Gi mnazj um i m. Powst ańców Wiel kopolskich
w Budzyniu
ul. Rogozińska 52
64-840 Budzyń
tel. (67) 2843 -859

3
wsie: Br zekiniec, Dziewoklucz, Kąkolewice, Nowe Br zeźno, Ostrówki,
Podstolice.

4

wsie: Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyńska, Popielno, Sokołowo Budzyńskie.

5

wsie: Grabówka, Niewiemko, Prosna, Wyszynki, Wyszyny.

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu
ul. Władysława Łokietka 31
64-840 Budzyń
tel. (67) 2843 -575
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Sokoł owie
Budzyński m
64-841 Sokołowo Budzyńskie Nr 28
tel. (67) 2843 -760
Wiej ski Dom Kultur y w Wyszynach
64-834 Wyszyny Nr 23
tel. (67) 2843 -337

- obwody oznaczone symbolem, posiadaj ą lokale wyborcze dostosowane do potr zeb wyborców niepełnosprawnych.

- obwody oznaczone symbolem, wyznaczone zostały dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy mogą do 25 kwietnia 2015 r. zgłosić do Wójta Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego.
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, ze zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 1 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu.
Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania do dnia 5 maja 2015 r. do Urzędu Gminy.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest
wyłączone.
Informację w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania
można uzyskać w Urzędzie Gminy Budzyń przy ul. Lipowej 6, pokój nr 10 albo pod nr telefonów: (67) 284 32 01, (67) 284 33 13, (67) 284 33 70 lub w formie
elektronicznej, adres e-mail urzad@budzyn.pl .
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający
stwierdzenie tożsamości.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

