OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Rady Gminy Chodzież z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Chodzież na stałe obwody głosowania, ustalenie
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaję do wiadomości publicznej
informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Numer obwodu
głosowania

1
2

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Granice obwodów głosowania

Świetlica Wiejska w Ratajach
Oś. Wichrowe Wzgórze 1

Rataje

Świetlica Wiejska w Strzelcach
Nr 24

Strzelce, Strzelęcin

3

Zacharzyn, Wymysław, Konstantynowo, Słomki,
Rudki, Mirowo, Pietronki,

4

Podanin

5

Stróżewo, Krystynka,
Trzskowice, Jacewko

6

Oleśnica,
Cisze,
Drzązgowo

7

Nietuszkowo

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Filia w Zacharzynie
Nr 142
Świetlica Wiejska w Podaninie
Nr 28

Stróżewko,

Stróżewice,

Kierzkowice,

Trojanka,

Wiejski Klub Kultury w Stróżewie
Nr 55A
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
Nr 5
Świetlica Wiejska w Nietuszkowie
Nr 42

Milcz, Studzieniec, Ciszewo, Kamionka
Wiejski Klub Kultury w Milczu
8
Nr 73A
Informacje dodatkowe:
- Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą
Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyborca powinien zgłosić
Wójtowi Gminy Chodzież w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego). Głosować korespondencyjnie można w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, które są komisjami właściwymi do celów głosowania
korespondencyjnego w kraju.
Uwaga! W przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika jest wyłączone.
- Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. W tym
celu składa wniosek do Urzędu Gminy Chodzież pokój nr 29 w terminie do 4 maja 2015 r. (termin wydłużony
zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
- Wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
w terminie do 5 maja 2015r.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 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 umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wójt Gminy Chodzież
/-/ Kamila Szejner

