OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kolno
z dnia 07 października 2014 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, która
z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona 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 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/150/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolno
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warm.
Maz. z 2012r., poz. 3029) i Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy Kolno z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie
wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Kolno dla celów głosowania korespondencyjnego w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

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, która z obwodowych komisji wyborczych jest
wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do gmin, rad
powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Numer obwodu
głosowania

1

2

Granice obwodu głosowania

sołectwa: Kolno (Kolenko), Ryn
Reszelski, Tarniny, Kabiny, Kominki,
Otry, Samławki (Gajówka
Augustowska)

sołectwo: Lutry (Górkowo), Wągsty,
Wójtowo, Wysoka Dąbrowa, Tejstymy
(Augustówka)

3
sołectwo: Bęsia (Bocianowo), Górowo,
Kruzy, Wólka (Oterki)

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie
Kolno 25b, 11-311 Kolno

Biblioteka Publiczna Gminy Kolno
z siedzibą w Lutrach
Lutry 12, 11-311 Kolno

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie
filia w Bęsi
pn."Centrum Kultury w Bęsi"
Bęsia 24, 11-311 Kolno

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
- obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

Składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego
zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych - wnioski należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do Urzędu
Gminy.
wyjaśnienie: Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyraża opinię, że
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w
wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego
stałego zamieszkania, o czym mowa jest w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego
właściwego dla jego stałego zamieszkania.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu
wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej
przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) oraz wyborca,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 07 listopada 2014 r.
złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnega, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w
alfabecie Brailleʼa powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia
27 października 2014 r.
Uwaga !!!!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Do głosowania w dniu 16 listopada 2014r. nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno, pokój
nr 8 albo pod nr telefonów: 89 716 32 12; 89 716 32 26; 89 716 32 67, nr fax. 89 716 32 26 lub w
formie elektronicznej, adres e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl,.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 700 do 2100.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej
komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający
stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.
Wójt Gminy Kolno
(-) Henryk Duda

