
Obwieszczenie 
Wójta Gminy Opatowiec 
z dnia 14 kwietnia 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/174/2012 Rady Gminy Opatowiec  
z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Opatowiec na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  
i zarządzenia Nr 21/2014 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej 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 do Parlamentu 
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.  
 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 

Sołectwa: Charbinowice, 
Kamienna, Kocina, 
Krzczonów, Rzemienowice, 
Trębaczów 

Szkoła Podstawowa 
w Krzczonowie 
Krzczonów 41A 

28-520 Opatowiec 
 
 
2 

Sołectwa: Chrustowice, 
Mistrzowice, Ksany, Podskale, 
Opatowiec, Chwalibogowice, 
Kraśniów, Senisławice 

Dom Kultury  
w Opatowcu 
ul. Rynek 16 

28-520 Opatowiec 

 
3 

Sołectwa: Kęsów, Kobiela, 
Rogów, Ławy, Urzuty, 
Wyszogród 

Świetlica OSP 
w Rogowie 
Rogów 54 

28-520 Opatowiec 
 
           - obwody  oznaczone  symbolem,  posiadają  lokale  wyborcze  dostosowane  do  potrzeb  wyborców  
                niepełnosprawnych. 
 
           - obwody  oznaczone tym  symbolem,  zostały  zarządzeniem Nr 21/2014  Wójta  Gminy  Opatowiec 
                 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,  
                 wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. 
 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 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.  
 
 
              Wójt Gminy  
 
        /–/ mgr inż. Sławomir Kowalczyk   


