
 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Wolanów z dnia 16 kwietnia  2014 r. 
o numerach  i granicach  stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Wolanów oraz  

o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  dla  wyborów do Parlamentu Europejskiego 

 

 
                  Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a art.61b  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), uchwały Nr XXV/130/12 Rady  Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 
2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, uchwały Nr XLI/228/14 Rady Gminy Wolanów   
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu głosowania nr 5,  
 

podaję  do wiadomości wyborców numery i granice stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie 
gminy Wolanów, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz wskazuję lokale dostosowane do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych i komisję właściwą do głosowania korespondencyjnego w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 

 

 
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywać się będzie  
w dniu 25 maja 2014r. (niedziela) w godz. 700 - 2100 

 

 Ponadto informuję, że wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych -  może głosować korespondencyjnie.  

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 21 dni 

przed dniem wyborów tj. najpóźniej w dniu  5 maja 2014r. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, 

telefaksem lub w formie elektronicznej. 

 Wyborca niepełnosprawny  na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w dniu 12 maja 

2014r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym lokal dostosowany 

jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

   

          Wójt Gminy 

        /-/Krzysztof Murawski 

                                                                                                                

Nr  

obwodu 
Granice obwodu 

 
Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 
Dostosowanie  lokalu 

wyborczego 

 
1 

 
Sołectwa:      

Wolanów 
Kolonia Wolanów 
Kowalanka 
Chruślice  
Kowala Duszocina  
Franciszków  

Podlesie  

 
Urząd Gminy 

Wolanów 
 

Wolanów, ul. Radomska 20 
 
 

 
Lokal dostosowany  
do potrzeb  wyborców 
niepełnosprawnych 

 
Komisja właściwa do ustalenia 
wyników głosowania 
korespondencyjnego 

 
2 

Sołectwa:    
Kolonia Wawrzyszów 
Mniszek 
Rogowa  
Wawrzyszów 
Wymysłów  
        

 
Publiczna 

Szkoła Podstawowa 
w Mniszku 
Mniszek 101 

 
 

Lokal dostosowany  
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 

 
3 

Sołectwa:    
Ślepowron  
Sławno 
Kacprowice   
Wacławów 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 

w Sławnie 
Sławno 49 

 

 
 
- 

 
4 

Sołectwa:   
Bieniędzice  
Jarosławice   
Zabłocie 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 

w Bieniędzicach 
Bieniędzice 21 

 

 
 
- 

 
5 

Sołectwa:      
Młodocin Większy 
Waliny 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Młodocinie Większym 

Młodocin Większy 25 
 

Lokal dostosowany  
do potrzeb  wyborców 
niepełnosprawnych 

 

 
6 
 

Sołectwa:     
Strzałków  
Garno 

Zespół Szkół       
Ogólnokształcących 

w Wolanowie   
Wolanów, ul. Kolejowa 17 

 

Lokal dostosowany  
do potrzeb  wyborców 
niepełnosprawnych 
 


