OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy w Czarnocinie
z dnia 21 września 2018 r.

1)
2)
3)
4)
5)

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) podaje się do wiadomości wyborców informacje o:
numerach i granicach obwodów głosowania;
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
możliwości głosowania korespondencyjnego;
możliwości głosowania przez pełnomocnika

- w wyborach samorządowych zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) na dzień 21
października 2018 r.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

1
Czarnocin, Cieszkowy, Koryto,
Swoszowice, Krzyż, Soboszów,
Opatkowiczki Turnawiec

Zespół Szkolno Przedszkolny
Czarnocin 2
28-506 Czarnocin

Bieglów, Ciuślice, Michałowice, Malżyce,
Mękarzowice, Miławczyce, Stradów,
Zagaje Stradowskie

Filia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Michałowicach
Michałowice 33A
28-506 Czarnocin

Będziaki, Dębiany, Charzowice, Kolosy,
Mikołajów, Zagajów, Sokolina, Stropieszyn

Szkoła Podstawowa
Sokolina 19
28-506 Czarnocin

2

3

- lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy mogą do dnia 16 października 2018r. składać na piśmie, do Urzędu Gminy w Czarnocinie wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Gminy Czarnocin, na której stale zamieszkują. Wyborcy niepełnosprawni mogą także składać wnioski o dopisanie
ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille’a wyborca zgłasza Komisarzowi
Wyborczemu Kielce II w terminie do dnia 8 października 2018r. ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,
mogą w terminie do 12 października złożyć wniosek do Wójta Gminy
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest
wyłączone.
Uwaga!
Wyborca niepełnosprawny głosujący w lokalu wyborczym będzie mógł skorzystać z nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a. Informacje
w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, pokój nr 25 oraz pod nr tel.: 41 3512028 w.234 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: ug@czarnocin.com.pl
Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Czarnocin

/-/ Maria Kasperek

