
Obwieszczenie  
Wójta Gminy Stopnica 
z dnia 6 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 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112 ze zm.), uchwały Nr XXII/3/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podziału 
Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych oraz zarządzenia Nr 85/2014 Wójta Gminy Stopnica z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 
wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego, 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 dorad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 r. 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba 
obwodowej komisji 

wyborczej 

1 Sołectwa: STOPNICA, BIAŁOBORZE, 
FALĘCIN NOWY, FALĘCIN STARY, KĄTY 
NOWE, KĄTY STARE-FOLWARKI 

OSP w Stopnicy  
ul. Adama Mickiewicza 5a,  

Tel. 41 3779 008 

2 Sołectwa: MIETEL, SZCZEGLIN, KLĘPIE 
GÓRNE, NOWA WIEŚ, KLĘPIE DOLNE, 
CZYŻÓW, DZIESŁAWICE, JASTRZĘBIEC, 
ŻERNIKI DOLNE 

Urząd Gminy Stopnica 
ul. Tadeusza Kościuszki 2 

Tel. 41 3779 807 

3 Sołectwa: PRUSY, SKROBACZÓW, KONARY, 
SMOGORZÓW, PODLASEK, TOPOLA, 
WOLICA, MARIAMPOL-BOREK, 
SUCHOWOLA, SZKLANÓW 

Gminne Centrum Kultury  
w Stopnicy, ul. Kazimierza 

Wielkiego 15,  
Tel. 41 3779 850 

4 Sołectwa: BOSOWICE, SZCZYTNIKI, 

ZABORZE, KUCHARY, STRZAŁKÓW 

Świetlica wiejska  
Strzałków Nr 51           
Tel. 501 569 239 

         
                  - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
 

- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może 
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 
niepełnosprawnego do dnia 26 października 2014 r. 
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, 
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godz. od 7.00 do 21.00 

Wójt Gminy    
         (-) Ryszard Zych 


