OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,
lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która obwodowa komisja wyborcza jest
wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r.,
poz. 15 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania,
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz wskazanie, która obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczona przez burmistrza dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie
zarządzonych na dzień 14 stycznia 2018r.
(Wyciąg)

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

Wschowa ulica:

1

ul. K.Wielkiego
ul. Arc. Stablewskiego
ul. Dworcowa

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. K. Wielkiego 10
Wschowa

ul. Mickiewicza

- obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. Zarządzeniem Nr
34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
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 2010 r.
Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do
5 stycznia 2018r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w jego imieniu.
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 może głosować
korespondencyjnie.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie
za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz głosowania
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie przy ul. Rynek 1, pokój nr 18 albo pod nr
telefonów: 655408623 lub w formie elektronicznej, adres e-mail franciszek.grochowy@wschowa.pl.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 14 stycznia 2018r. (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.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
/-/ Danuta Patalas

