
OBWIESZCZENIE  
WÓJTA GMINY GNOJNO 

z dnia 14 października 2014 r. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 
21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIV/161/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012 
r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  uchwały Nr  XL/273/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 
29 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu i zarządzenia Nr 108/14 Wójta 
Gminy Gnojno z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Gnojno 
lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego, 
w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 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 rad gmin, rad powiatów  i sejmików 
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r. 

Numer obwodu  Granice obwodu głosowania 
Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej  

1 Sołectwa: 

Balice, Bugaj, Kostera, Janowice Poduszowskie, Zawada 

Szkoła Podstawowa 

Balice 59 

2 Sołectwa: 

Falki, Rzeszutki, Gnojno, Poręba,  Pożogi, Gorzakiew, 

Płośnia, Glinka, Wola Bokrzycka 

Strażnica OSP 

Gnojno 144 

3 Sołectwa: 

Jarząbki, Skadla, Wola Zofiowska, Zofiówka 

Szkoła Podstawowa  

Jarząbki 90 

4 Sołectwa: 

Raczyce, Januszowice, Janowice Raczyckie, Zagrody, 

Maciejowice, Wólka Bosowska, Grabki Małe, Ruda 

Szkoła Podstawowa  

Raczyce 64  

5 
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie Dom Pomocy Społecznej 

Gnojno 118  
 

- 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 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować za pośrednictwem pełnomocnika albo 
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego 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. 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)  
w godzinach od 7.00 do 21.00. 

WÓJT  

(-) Jolanta Stachowicz 


