OBWIESZCZENIE
WÓjta Gminy Żelazkilw
z dnia 25 października2010 r.
o numerach i granicach obwodrÓw głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborcrych w wyborach do rad gmin, rad powiatrÓw i sejmik w
wojewÓdztw oraz w rvyborach w jtriw' burmistrzÓw i prerydent w miast zarządzonych
na dzieri 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatÓw i sejmikÓw wojewÓdrtw lDz.U. z20|0 r. Nr |76, poz. |t90l, art.2 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednimwyborze wÓjta, burmistrza i prezydenta miasta
lDz.IJ. z 20|0 r. Nr !76, poz. ||9|l, uchwałyNr )o(Xll|77l05 Rady Gminy Żelazklw z dnia
|7 czerwca 20|0 r. w sprawie utworzenia stałych obwodÓw głosowania na obszarze Gminy
Że|azkÓw .lDz. IJtz. Woj. Wielkopolskiego Nr 107, poz.2987 l podaje się do publicznej
wiadomości informację o numerach i granicach obwodÓw głosowania oraz Wznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zelazkow,
Rady Powiafu Kaliskiego i Sejmiku WojewÓdztwa Wielkopolskiego otaz w wyborach
WÓjta Gminy Że|azkÓw zarządzonychna dziefi 21 listop ada 2010 r.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji rvyborczej

L.

Zelazklw, ZbotÓw, Czartki

2.

Anielin, RussÓw,TykadłÓw,HelenÓw,
ZłotnikiMałe

3.

Kokanin, Kol. Kokanin, BorkÓw Nonvy

4.

Florentyna, Ilno
Goliszew, Gatzew, JankÓw,
ZłotniktWielkie
Kolonia Skarszewek,WojciechÓwka,
PÓlko. Szosa Turecka
BorkÓw Stary, Skarszewek, Skarszew
Dębe

J.

6.
7.
8.

ZespÓ SzkrÓł w Zelazkowie
(okal jest dostosowąnydo potrzeb
wyborcÓw niepełnosprqwnych
)

Zesp łSzkÓłwRussowie

(lokal jest dostosowąny do potrzeb
wvborc Ów niepełnosprawnvch)

Zesp ł Szkolno-Przedszkolny
w Kokaninie
Szkoła Podstawowa w Biernatkach
Szkoła Podstawowa w Go|iszewie

Sala osP PrÓlko
Szkoła Podstawowa w Skarszewie
ZespÓł SzkrÓłw Debem

Głosowanieodbędzie się w wznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w
dniu 21 listopada 2010 r. między godziną 800a 2200bez przelTrJr.
o W wyborach samorządowych wyborca niepełnosprawny,na swÓj wniosek wniesiony
do Urzędu Gminy w Że|azkowie do dnia 16 listop ada 2010 r., jest dopisywany do
spisu wyborcÓw w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb
wyborcÓw niepełnosprawnychna obszarze gminy właściwejze wzg|ędu na miejsce
j ego stałegozarieszkania.
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