OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brochów
z dnia 9 kwietnia 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 informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach na Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Numer obwodu
głosowania
1

2

3

4

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa, Brochów 27

Brochów, Konary

Janów, Tułowice, Miszory, Famułki Królewskie
- Famułki Łazowskie

Plecewice, Wólka Smolana, Andrzejów, Brochocin,
Brochów Kolonia - Malanowo, Bieliny, Sianno ,
Famułki Brochowskie, Lasocin, Olszowiec
Śladów , Przesławice, Kromnów, Gorzewnica, Pisaki
Duchowne -Piaski Królewskie, Łasice, Górki-Hilarów,
Wilcze Śladowskie – Wilcze Tułowskie, Nowa Wieś
Śladów

Urząd Gminy Brochów 125
lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych,
Gimnazjum Publiczne Lasocin 3,
lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych,

Szkoła Podstawowa, Śladów 101,

Głosowanie w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się 10 maja 2015 r w godz. 700 do 2100

1. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 późń. zm.) mogą głosować przez
pełnomocnika.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć w Urzędzie Gminy w Brochowie, pokój nr 36 najpóźniej do
dnia 4 maja 2015 roku / termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu Wyborczego/
2. Wyborca na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Brochowie, pokój nr 12,
najpóźniej do dnia 5 maja 2015 roku jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
3. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien
być zgłoszony w Urzędzie Gminy w którym wyborca jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej
do dnia 27 kwietnia 2015 roku. / termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu Wyborczego/

Wójt Gminy Brochów
/-/ Piotr Szymański

