
          
 

O b w i e s z c z e n i e  
Wójta Gminy  Brochów 

z dnia 8 października 2014 r. 
 

 
Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaje się do 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 
 
 

Numer obwodu      
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 
1 
 

 
Brochów, Konary 

Szkoła Podstawowa Brochów 27, 
lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 
 
2 
 
 

 
Janów, Tułowice, Miszory, Famułki Królewskie  
- Famułki Łazowskie 

Urząd Gminy Brochów 125, 
lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 

 
3 
 
 
 

 
Plecewice, Wólka Smolana, Andrzejów, Brochocin, Brochów 
Kolonia - Malanowo, Bieliny, Sianno , Famułki 
Brochowskie, Lasocin, Olszowiec 
 

Gimnazjum Publiczne Lasocin 3, 
lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, 

4 
Śladów , Przesławice, Kromnów, Gorzewnica, Pisaki 
Duchowne -Piaski Królewskie, Łasice, Górki-Hilarów, 
Wilcze Śladowskie – Wilcze Tułowskie, Nowa Wieś Śladów 

Szkoła Podstawowa Śladów 101, 
lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 

 
 

1. Wyborca niepełnosprawny 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.) może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika  

2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia  27.10.2014 r. mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy zamiar głosowania 
korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

3. Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą głosować 
przez pełnomocnika. Termin składania w Urzędzie Gminy wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 
w dniu 7.11.2014 r. 

4. Wyborcy niepełnosprawni w terminie do 12.11.2014 r. mogą składać w Urzędzie Gminy wniosek  o dopisanie do 
spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 

 
 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada  2014 r. (niedziela) będą otwarte w godzinach 7:00 – 
21:00. 
 
 

      Wójt Gminy 
/-/ Andrzej Fijołek 

 


