OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy ie|azków
z dnia23 sierpnia 2011r.
o numerachi granicach staĘch i odrębnychobwodów g|osowania,siedzibachobwodowychkomisji wyborcrych oraz
o lokalach obwodowychkomisji wyborczychdostosowanychdo potrz€ b wyborcÓw niepełnospralvnych
w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Po|skiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej' z'rz{dmnych na dzień 9 paźdńernikz
2011r.
Na podstawi€ ań. 1ó $ l ustawyz dnia 5 stycznia20l lr. - Kodeks wyborczy/Dz. U. Nr 2.I, poz. ||2 zr ml./,
uchwałyNr Nr XXXI/l77l05

Rady Gminy fe|azków z dnia |7 czarwca2005 r w sprawie utworzeniastałychobwodów

głosowarriana obsz:irzp Gminy Żelazków

lDz. |Jtz. Woj. Wielkopolskiego Nr 176, poz.||90/ oraz o lokalach

obwodowych komisji rłyborcrych dosiosowanych do potrzeb wyborcÓw niepełnosprawnychwraz z informacją o
moŹliwościgłosowaniakorespondenryjnegoprzez wyborców nĘełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rz€crypospolitej
Po|skiej i do SenatuRzeczypospoliĘ Polskiej, zarządzonychna dzień 9 pażlziemika 201l r.

Numer
obwodu
Głosowania

Granice obwodu głosowania

1.

Ze|azkow' ZborÓw' Czartki

2.

Anielin, RussÓw' TykadłÓw,
HelenÓw. Złotniki Małe

3.

Kokanin, Kol. Kokanin, BorkÓw
Nowy
Florentvna-Ilno
Goliszew, Garzew, JankÓw'
ZłotniktWielkie
Kolonia Skarszewek.
WojciechÓwka, PÓlko, Szosa
Turecka
BorkÓw Stary, Skarszewek,
Skarszew
Dębe

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Zespclł'Szkoł w Ze|azkowie, Ze|azkow 108
/lokal jest dostosowany do potrzeb wyborc w
niepełnosprawnych/
/Iok a l ł,yu, oczo ny do głoso wan i a k or esp on den cyj n eg o/

4.
J.

6.

7.
8.
o

ZespołSzkoł w Russowie, RussÓw 6

(Iokal jest dostosowany do potrzeb wyborc w
niepełnosprawnych )

Zespoł,S zkolno .P rzędszkolny w Kokaninie,
Kokanin 67
SzkołaPodstawowa w Biernatkach. Biernatki 18
Szkoła Podstawowa w Goliszewie. Goliszew 17

SalaosP PÓlko. PÓlko 71
SzkołaPodstawowa w Skarszewie. Skarszew 50
Zespoł SzkÓł w Dębem, Dębe 34 a

Głosowanie odbędzie się w lyrymprczonychsiedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października
20ll r. między godziną 7u aZlN bezplze.rrvy.

o

Wyborca niepetnosprawny,na swÓj pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Że|azkowie najpÓźniej do
dnia 26 września fa|| r.,jest dopisywany do spisu wyborcÓw w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
spoŚrÓd

obwodÓw

głosowania, w

ktÓrych

znajdują się lokale

dostosowane do potrzeb wyborcÓw

niepetnosprawnychna obszarze gminy właściwejze wzg|ęduna miejscejego stałegozamieszkania.

o

Wyborca niepełnosprawny o nrracz:rym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawności moŻe zgłosić zamiar
głosowania korespondencyjnego wÓjtowi/burmistrzowiprezydentowi miasta najpÓźniej do dnia l9 września
201I r.
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