
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW 

z dnia 10 października 2014 r. 

 

 

o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania 

korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/130/2012 
Rady Gminy Pawłosiów  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłosiów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. woj. Podkarpackiego  z 2012 r., poz. 2052);  
   

podaje się do publicznej wiadomości 
 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pawłosiów,  
 dla przeprowadzenia głosowania  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  

i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba  

Obwodowej Komisji Wyborczej 

1.  

 

Sołectwo: Pawłosiów 
Świetlica Wiejska  w Pawłosiowie   

                

2.  Sołectwo: Widna Góra 

Zespół Szkół w Pawłosiowie 

 

 

3.  Sołectwo: Kidałowice 

Dom Kultury  w Kidałowicach                                

               

4.  Sołectwo : Maleniska 

Świetlica Wiejska w Maleniskach  

               

5.  Sołectwa: Szczytna  

 

Świetlica Wiejska w Szczytnej        

                      

6.  Sołectwo: Tywonia 

 

Szkoła Podstawowa w Tywoni  

 

7.  Sołectwo: Cieszacin Wielki 

 

Zespół Szkół w Cieszacinie Wielkim  

 

8.  Sołectwo: Cieszacin Mały  

 

Remizo – Świetlica w Cieszacinie Małym 

 

9.  Sołectwo: Wierzbna  

 

Zespół Szkół w Wierzbnej 

 

10.  Sołectwo: Ożańsk 

 

Centrum Kultury w Ożańsku   

 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014r. (niedziela) w godzinach od 7ºº do 21ºº. 

  -  Obwody oznaczone symbolem są przystosowane do potrzeb osób  niepełnosprawnych. 

             -  Wszystkie obwodowe komisje wyborcze wyznaczone są dla celów głosowania korespondencyjnego.  

        -  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. Wniosek należy złożyć wójtowi najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów,            

tj. do dnia 7 listopada 2014 r.  

             -  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 

należy zgłosić wójtowi najpóźniej do 21. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 października 2014 r.  

                                                                 

Wójt Gminy Pawłosiów 

 Mariusz Reń 


