
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

 
Na podstawie art.16 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) oraz  w związku 

z uchwałą Nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 

podaje się do publicznej wiadomości 
 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych 

na terenie Gminy Wielkie Oczy, lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości 

głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na 

dzień 10 maja 2015 r.  
 

 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1  Kobylnica Wołoska Świetlica w Kobylnicy 

Wołoskiej  

2 Łukawiec- nr domów 1-179, 

181-185A nieparzyste 

Gimnazjum nr 2 

w Łukawcu 

3  Łukawiec- nr domów: 180-184 

parzyste, od 187 do końca; Majdan 

Lipowiecki 

Szkoła Podstawowa 

w Łukawcu 

4 Skolin, Żmijowiska, Wólka 

Żmijowska 

Świetlica OSP 

w Wielkich Oczach 

5 Wielkie Oczy Świetlica 

w Wielkich Oczach 

6 Bihale Świetlica w Bihalach 

7 Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski Świetlica w Kobylnicy 

Ruskiej 

 

. 

1. Lokal przystosowany do głosowania dla niepełnosprawnych znajduje się w świetlicy w Wielkich Oczach w siedzibie 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5. Jednocześnie lokal jest także właściwym dla celów głosowania 

korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca może zgłosić Wójtowi Gminy do                        

dnia 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek). 
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca , który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek 

należy złożyć Wójtowi Gminy do dnia 4 maja 2015 r. (poniedziałek). 

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania. 

4. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00-21.00. 

 
 

Wójt Gminy 

Tomasz Lorenc 


