OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIELSK
z dnia 04.12.2015 r.
Na podstawie art.16 § 1 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz.112 z późn. zm.),w związku z uchwałą Rady Gminy Bielsk Nr 152/XXII/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie
obwodów głosowania, podaję do wiadomości wyborców, informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania,
siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu wyborczym dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
a także dla celów głosowania korespodencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bielsk zarządzonych
na dzień 24 stycznia 2016 r.

Numer
obwodu

VI
(część)

Granice Obwodu

Umienino, Umienino -Łubki,
Jączewo, Strusino, Pęszyno,
Kędzierzyn.

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Zespół Szkół Nr 4
Zągoty 11
09-230 Bielsk
tel. 24 265-55-95

Numer okręgu
wyborczego
w granicach
obwodu
głosowania

15

- Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

- Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego
 Głosowanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2016 r. w godzinach 700- 2100
 Wyborcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 15 stycznia 2016 r.
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
 Zgodnie z art. 53a § 3 Kodeksu wyborczego 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 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) może głosować korespodencyjnie,
o ile nie udzielił pełnomocnictwa do głosowania.
 Zamiar głosowania korespondencyjnego, mogą zgłaszać wyborcy niepełnosprawni do dnia 4 stycznia 2016 r.*

Wnioski można składać w pokoju nr 4 na parterze Urzędu Gminy w Bielsku w godzinach pracy urzędu tj.
poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek – piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 .
Informacje można uzyskać pod tel. 24 2650108.

Wójt Gminy
/-/ Józef Jerzy Rozkosz

* Termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

