Obwieszczenie
Wójta Gminy Rogów
z dnia 2 września 2011 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 możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz
wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone 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. Nr 21,
poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) 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 możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzieo 9 października 2011 r.
Numer
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej
obwodu
(wykaz ulic lub miejscowości)
komisji wyborczej
głosowania
1

2

Rogów, ulice: Akademicka, Cegielniana, Chopina,
Cisowa, Dworcowa, Elewator, Jana Pawła II, Kolejowa,
Kopernika, Krakowska, Kwiatowa, Leśna, 3 Maja, 9 Maja,
Marchlewskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Ogrodowa,
Polna, Południowa, Poprzeczna, Projektowana,
Przejazdowa, Słoneczna, Słowackiego, Strażacka, Szkolna,
Targowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wschodnia,
Zachodnia, Zakątna, Zielona, Żeromskiego, Rogów –
Parcela, Marianów Rogowski.
Kotulin, Zacywilki

Ochotnicza Straż Pożarna w
Rogowie
ul. Strażacka 4

3.

Kobylin, Przyłęk Mały, Stefanów, Przyłęk Duży

4.

Wągry, Popieo, Romanówek, Nowe Wągry

5.

Jasieo, Józefów, Józefów ul. Świerczewskiego, Mroga
Górna, Mroga Dolna, Olsza, Rogów Wieś, Rogów Wieś ul.
Osiedle PGR.

była Szkoła Podstawowa w
Zacywilkach, Zacywilki 5
Szkoła Podstawowa w Przyłęku
Dużym, Przyłęk Duży 49
Szkoła Podstawowa w Wągrach,
Wągry 87
Zespół Szkół w
Rogowie, ul. Szkolna 4

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
- obwody oznaczone symbolem, zarządzeniem Nr 65/11 Wójta Gminy Rogów w sprawie wyznaczenia
obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, zostały wyznaczone dla celów
głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art.54 w/w Kodeksu wyborczego , informuję , że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca , który najpóźniej w dniu głosowania kooczy 75 lat ,
może udzielid pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
należy złożyd do wójta do dnia 29 września br.
Na podstawie art.61a w/w Kodeksu wyborczego , informuję , że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosowad korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego powinien byd zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 19 września br.
Lokale obwodowych komisji będą otwarte w dniu głosowania t.j. 9 października 2011 roku w godzinach
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Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada

