OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SICIENKO
z dnia 23 września 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/177/12 Rady Gminy
Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 09.01.2013 r. poz. 242, zmiana Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 03.04.2014 r. poz. 1084 i Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 02.09.2014 r. poz. 2432), w związku z uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 02.09.2015 r. poz. 2618) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym
o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 25 października 2015 r.
NUMER
OBWODU
GŁOSOWANIA

1

Sołectwa: ŁUKOWIEC, MURUCIN

2

Sołectwa: GLISZCZ, NOWACZKOWO,
WIERZCHUCICE, WIERZCHUCINEK

3

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

Świetlica Wiejska
w Murucinie
Murucin 7

TRZEMIĘTOWO,

Szkoła Podstawowa
w Trzemiętowie
Trzemiętowo 2

TRZEMIĘTÓWKO,

Zespół Szkół
w Wojnowie

Sołectwo WOJNOWO

Wojnowo 1

4

5

Świetlica Wiejska
w Mochlu
Mochle 74

Sołectwo MOCHLE

Świetlica Wiejska
w Osówcu

Sołectwa: OSÓWIEC, SZCZUTKI

ul. Dąbrowiecka 1

6

Sołectwa: TERESIN, SAMSIECZNO

7

Sołectwa: SICIENKO, ZAWADA-UGODA

8

Sołectwo STRZELEWO

9

Szkoła Podstawowa
w Samsiecznie
Samsieczno 34a
Izba Tradycji Kulturalnej
w Sicienku
ul. Bydgoska 6
Wiejski Dom Kultury
w Strzelewie
Strzelewo 30
Wiejski Dom Kultury
w Kruszynie

Sołectwa: DĄBRÓWKA NOWA, KRUSZYN, PAWŁÓWEK

ul. Strażacka 9

10

Świetlica Wiejska
w Zielonczynie

Sołectwo ZIELONCZYN

ul. Spacerowa 10

11

Zakład Karny w Koronowie Oddział Zewnętrzny w Strzelewie

Zakład Karny w Koronowie
Oddział Zewnętrzny
w Strzelewie
Strzelewo 61

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
obwodowa komisja wyborcza właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.
Ponadto na podstawie art. 16 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego podaje się do wiadomości wyborców poniższe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę wójtowi gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, w terminie do dnia
12 października 2015 r. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące dane wyborcy: nazwisko i imię
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo
deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić
pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, w terminie do dnia 16 października 2015 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być
udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do
rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład
komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania, jak również kandydatów w wyborach. Głosowanie za
pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, jak również w przypadku
zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje Urząd Gminy w Sicienku, Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich ul. Mrotecka 9 pok. 7, nr tel. 52 58 70 758, nr faksu 52 58 70 407, adres poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl. Stosowne formularze są dostępny w Urzędzie
Gminy w Sicienku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sicienko na stronie internetowej www.bip.sicienko.pl
Wójt Gminy
/-/ Jan Wach

