
OBWIESZCZENIE  
WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY 

Z  DNIA 07 kwietnia  2015 R. 
 
                       Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.– Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 
112, z późn.zm / uchwały Nr XXVIII/156/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 28 grudnia 2012r. w 
sprawie podziału Gminy Rejowiec Fabryczny na obwody głosowania oraz ustalenie ich granic, numerów i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10maja 2015 

 

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA 
                     

 
Numer 

obwodu 

 
Granice obwodu  

 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 

 
 

1 

 
Zalesie Kańskie, Kanie, 

 Wólka Kańska,  
Wólka Kańska –Kolonia 

                Świetlica wiejska w Kaniem  
Kanie 119 f                                         

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

Komisja wyznaczona do celów głosowania 
korespondencyjnego 

 
 

2 

 
Krasne, Józefin,  

Zalesie Krasieńskie 
 

               Szkoła Podstawowa w Krasnem  
 Krasne 31 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

Komisja wyznaczona do celów głosowania 
korespondencyjnego 

 
3 

 
Pawłów, Krzywowola 

                     Gminny Ośrodek Kultury   
Pawłów 

Ul. Lubelska 23a  
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 
Komisja wyznaczona do celów głosowania 

korespondencyjnego 

 
 

     4 

 
Liszno, Toruń,  

Liszno – Kolonia,  
Gołąb, Leszczanka, 

Kanie – Stacja  

Zespół Szkół w Lisznie  
Liszno 52 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

Komisja wyznaczona do celów głosowania 
korespondencyjnego 

 
Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 10 maja 2015 r. otwarte będą od godz. 7:00 do godz. 21:00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód 
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
Wyborcy  mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania  w terminie do dnia 
5 maja 2015r.w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny  

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 (t.j. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.)oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, 
może w terminie do dnia 4 maja 2015r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi 
Gminy w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, 
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 
W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie 
korespondencyjne jest wyłączone. 
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania 
korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w dniach 
20.04.-2.05.2015r. w pokoju nr 11 w godzinach 7,30-15,30.  

 
    Wójt Gminy  
/-/Zdzisław Krupa  


