
Wójt Gminy Lipnik
woj. świ~tokrzyskie

27-540 Upnik

Zarządzenie Nr ...G.~.J~glL(
Wójta Gminy Lipnik

z dnia ..h..w.f.:p..~:~9.2014 roku
U

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepelnosprawnych.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy /Dz. U.
Z 2011R. Nr 21, poz. 112, z późno zm /, w związku z wydanym Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czenvcn 2014 roku w sprawie
znrządzenia wyborów Uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz.U
z 2014. Poz. 859 / zarządzn się co następuje:

Din celów głosownnin korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w
wyborach uzupełniających do Senntu Rzeczypospolitej Polskiej znrządzonych na dzień
7 września 2014 roku w okręgu wyborczym nr 82, wyznacza się Obwodowll Komisję
Wyborczą Nr 1 z siedzibll Komisji w Zespole Szkól w Lipniku
Nr budynku 23.

Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Lipnik
woj. swi~tokrzyskie
27-540 Lipnik

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodow)'ch komisji w)"borczych.
lokalach obwodow)'Ch komisji w)'borcz)'ch dostosowanych do potrzeb wyborców niepelnosprawn)'ch. o motliwości glosowania
korespondenC}'jnego przez w)'harców niepelnosprawn)'ch oraz wskazanie. która z obwodow)'ch komisji w)'borcz)'ch jest
wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia glosowania korespondenC)"jncgo.

Na podstawie art. 16* l i art.6la * I ustawy z dnia5stycznia2011 r.-Kodekswyborczy(Dz. U.Nr2I,poz. 112 ze nn.)
oraz Uchwaly Nr XXVI /19912012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stale
obwody glosowania i Zarządzenia Nr ., I 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia, , 2014 roku w sprawie wyznaczenia
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów glosowania korespondenc)jnego podaje się do wiadomości wyborców informację
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb "'yborców niepelnosprawnych. o możliwości głosowania korespondenc)jncgo przez wyborców
niepełnospra\\nych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest "')'znaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania
koresoondencvineoo w wvborach Uzuoelniaiacvch do Senatu Rzeczvoosoolitei Polskiei zarzadzonvch na dzień 7 września 2014 r.

7'umer obwodu glosowania Granice obwodu glosowania Siedziba
obwodowej komisji w)'borczej

Sołectwo:
Lipnik Zespól Szkól w Lipniku Nr 23.
Lcszczków

I Kurów -:~
Zachoinie
Golębiów
Usarzów fiSternalice

Sołectwo: Zespól Szkól we Wlostowie
Wlostów :\r ł.
Grocholice
Kacz)'cc fi2 Ublinek
Swojków

Soleclwo: Swiellica Wiejska
Adamów w :\Ialicach Kościelnych l'\r60.
:\Illlice Kościelne
:\Ięczennice fiJ Żurawniki
Studzianki
Slabuszcwice
~liedzH~órz
Solectwo: Budynek po b)'lej Filialnej
:\laI1)'n Szkole I'odstawowcj w Sloptowie Nr 21.

4 Lownica fiSloptów

fi -obwód dostosowany do potrzeb wyborców nicpclnosprawnych.

-:~ - obwód w)'znaczony dla celów glosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepclnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawności w rozumieniu usta",,')'
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepclnosprawnych może glosować
korespondencyjnie powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 17 sierpnia 201~ roku.
Uwaga:
W prz)'padku zgłoszenia pruz w)"borcę niepełllosprawnego zamiaru glosowania korespondencyjnego glosowanie za
pośrednictwem pelnomocnika jest wylączone.
Lokale wyborcze będą oh,'arte w dniu glosowllnia 7 września 2014 r. (nied1jcla) w godzinach od 7.00 do 21.00 .

• Obwieszczenie o podziale gminy na obwody glosowania umieszczone jest
zakładka . Wybory Uzupelniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
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