OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jasienia
z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o moŜliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz
wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez
burmistrza 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 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn.zm.i) podaje się do wiadomości wyborców informację
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o moŜliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez
burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer
obwodu
głosowania

1

2

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)
Jasień, ulice:
Agrestowa, Akacjowa, Błotna, Boczna, Brukowa,
Brzozowa, Cicha, Cmentarna, XX Lecia, Energetyczna,
Geodetów, Graniczna, Jana Pawła II, Jasna,
Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Kwiatowa,
Letnia, Leśna, Łąkowa, Lubska, Mała, Mickiewicza,
Modra, Młynarska, Obrońców, Piątkowskiego, I Armii,
Piwna, Plac Armii Krajowej, Plac Wolności, Podmokła,
Przemysłowa, Rogali, Rolnicza, Spokojna, Tarnopolska,
Tokarska, Witosa, Wąska, świrowa.
Miejscowości:
Budziechów, Mirkowice
Jasień, ulice:
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego,
Budowlanych, Buczka, Czereśniowa, Jaskółcza,
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościuszki,
Krucza, Lipowa, Lisia, Ogrodowa, Okrzei, Piaskowa,
Parkowa, Podgórna, Polna, Porzeczkowa,
Powstańców Warszawskich, Ptasia, Rzeczna,
Sienkiewicza, Sowia, Sportowa, Sybiraków, Tartaczna,
Tenisowa, Waryńskiego, Wodna, Zacisze, Zielna, śarska,
śeromskiego

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury
Jasień
Plac
Armii Krajowej 1

Przedszkole
Samorządowe
Jasień
ul. Ogrodowa 9

3

4

Miejscowości:
Bieszków, Guzów, Roztoki, Wicina, Zabłocie

Szkoła Podstawowa
Wicina

Miejscowości
Bronice, Golin, Jabłoniec, Jasionna, Jaryszów, Jurzyn,
Lisia Góra, Lipsk śarski, Świbna, Zieleniec

Szkoła Podstawowa
Golin

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

- obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania
korespondencyjnego zarządzeniem Nr 79/14 z dnia 15.10. 2014 r. Burmistrza Jasienia
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców
w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
w terminie do dnia 11 listopada 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
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, moŜe w terminie do 7 listopada
2014 r. złoŜyć wniosek do Burmistrza Jasienia 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 moŜe 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, udzielania pełnomocnictwa,
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych moŜna uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX Lecia 20, pokój Nr 101, albo pod nr telefonu
684578877; 684578872 lub w formie elektronicznej na adres e-mail d.rozek@jasien.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (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 umoŜliwiający stwierdzenie
toŜsamości.
/-/ Helena Sagasz
Burmistrz
i

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134poz.777,
Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072

