
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia  10 października 2014  r. 

 

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, uchwały 

nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania na obszarze Gminy Szczytniki ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 roku poz.6176/ podaje się do publicznej wiadomości informację                            

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz  

możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. 

 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 
1. sołectwa: Kuczewola, Marcjanów, Murowaniec, 

Popów, Szczytniki  

 

Zespół Szkół 

 w Szczytnikach  
 Popów 54 

tel. 62 7625002 
2. sołectwa: Gorzuchy, Kościany-Lipka, Mroczki 

Wielkie,  Tymieniec,  Staw 

 

Zespół Szkół w Stawie 

ul. Karola Świerczewskiego 3 

Staw 

tel. 62 7626460 
3. 

 

sołectwa: Cieszyków,  Krowica Pusta, 

Krowica Zawodnia,  Marchwacz,  

Marchwacz – Kolonia,  Radliczyce, Trzęsów 

Zespół Szkół w 

Radliczycach 

Radliczyce 72 

tel. 62 7627134 
/lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych/, 

/lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego/ 

4. 

 

sołectwa: Antonin, Borek, Chojno, Główczyn, 

Guzdek – Daniel, Iwanowice, Iwanowice II, 

Joanka,  Korzekwin, Niemiecka Wieś, Pośrednik,  

Sobiesęki Drugie,  Sobiesęki Pierwsze,   

Sobiesęki Trzecie  

Zespół Szkół w Iwanowicach 

ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11 

Iwanowice 

tel. 627626803 

 

 Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu                     

16 listopada  2014 r. bez przerwy od godziny  7
00

 do godziny 21
00 

. 

 

 Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Szczytnikach najpóźniej do dnia 12 

listopada 2014 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na 

obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania.  

 
 

 Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Szczytnikach najpóźniej 

do dnia 12 listopada 2014 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 

głosowania na obszarze gminy właściwej  ze względu  na miejsce jego stałego zamieszkania, jeżeli na 

obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji 

wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

          Wójt 

         /-/ Marek Albrecht  


