
O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY OLSZANKA 

z dnia   7 kwietnia    2015 r. 

 
w sprawie informacji o numerach oraz  granicach stałych obwodów głosowania ,  wyznaczonych  siedzibach  
obwodowych  komisji   wyborczych ,  lokalach  obwodowych   komisji  wyborczych   dostosowanych  do  potrzeb  
wyborców   niepełnosprawnych ,  możliwości  głosowania  korespondencyjnego  i  przez   pełnomocnika   w  wyborach  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na   dzień  10 maja 2015r.  

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr  21 poz. 112 z późn. zm.)  
oraz Uchwały Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszanka 
na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2012r., poz. 1398 )   podaję do publicznej wiadomości informację o  
numerach oraz  granicach stałych obwodów głosowania ,  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych  komisji   
wyborczych ,  lokalach  obwodowych   komisji  wyborczych   dostosowanych  do  potrzeb  wyborców   
niepełnosprawnych ,  możliwości  głosowania  korespondencyjnego  i  przez   pełnomocnika   w  wyborach  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na   dzień  10 maja 2015r. 

 

Numer obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 

(Sołectwa) 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

 

 

 

1 

 

 

 

Pogorzela, Janów  

Świetlica wiejska w Pogorzeli  ,   

Pogorzela  35a 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców   

niepełnosprawnych, 

Komisja wyznaczona do celów głosowania  

korespondencyjnego 

 

2 

 

Czeska Wieś,  Michałów 

Świetlica wiejska w Michałowie,  

Michałów 112 

 

3 

 

Przylesie, Obórki  

 

Świetlica wiejska w Przylesiu,  

Przylesie 122 

 

4 

 

 

Krzyżowice 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej ,  Krzyżowice  73 

 

5 

 

Olszanka, Gierszowice 

 

Remiza OSP Olszanka,  

Olszanka 36a 

 

6 

 

Jankowice Wielkie 

Szkoła Podstawowa w Jankowicach Wielkich, 

Jankowice Wielkie 15 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców   

niepełnosprawnych, 

Komisja wyznaczona do celów głosowania  

korespondencyjnego 

                
Głosowanie odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu  10 maja 2015r. bez przerwy  od  godziny  7.00 do  21.00. 
 
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 5 maja 2015r. w Urzędzie Gminy Olszanka.. 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z póżn.zm.) oraz 
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015r. złożyć wniosek do Wójta Gminy 
Olszanka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 
 
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Olszanka w 
terminie do dnia 27 kwietnia 2015r. 
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem 
pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie 
korespondencyjne jest wyłączone. 
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz 
zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka  pok. Nr 5 lub telefonicznie pod numerem 77 
4129683. Informacje zamieszczone są również w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.olszanka.pl. 

WÓJT  GMINY  OLSZANKA 

/-/   Aneta   Rabczewska 

http://www.bip.olszanka.pl/

