OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chotcza
z dnia 15 października 2014 roku
Na podstawie art.16 §1 i §2, art.61a i art.61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/127/2013
Rady Gminy Chotcza z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów
głosowania na terenie gminy Chotcza (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
z 2013 r. poz. 6066) podaje do wiadomości publicznej informację o numerach
i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania
Sołectwa: Baranów, Białobrzegi,
1
Kolonia Wola Solecka.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Remiza OSP
w Białobrzegach,
Białobrzegi 18a
lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
właściwa do głosowania
korespondencyjnego

2

Urząd Gminy
Sołectwa: Chotcza Dolna, Chotcza
Górna, Chotcza-Józefów, Gniazdków, w Chotczy,
60
Gustawów, Jarentowskie Pole, Kijanka Chotcza-Józefów
właściwa dla głosowania

3

Sołectwa: Karolów, Niemieryczów,
Siekierka Nowa, Siekierka Stara,
Tymienica Nowa, Tymienica Stara,
Zajączków

korespondencyjnego

Zespół Szkół Samorządowych
w Chotczy Filia
w Tymienicy
Tymienica Stara 1
właściwa do głosowania
korespondencyjnego

Głosowanie odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu
16 listopada 2014 roku w godzinach 7.00 do 21.00.
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 lub przez pełnomocnika . Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien
być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do dnia 26 października 2014 r. ustnie,
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wyborca niepełnosprawny, który dopisze się do obwodu
wskazanego dla niepełnosprawnych, innego niż jego miejsce zamieszkania, o obwód ten jest właściwy dla
więcej niż jednego okręgu wyborczego, zostanie dopisany do spisu wyborców sporządzonego dla okręgu
o
najniższym
numerze,
dla
których
właściwy
jest
ten
obwód.
Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel. 48 3751032,
fax 48 3751033, e-mail: ug@chotcza.pl.

Wójt
/-/ Janusz Witczak

