
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY 

z dnia  23 kwietnia  2014 r. 
 
                    Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61 a i 61 b 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, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach 
zarządzonych na dzień 25 maja  2014r.   
 

 
Numer 

obwodu 

 
Granice obwodu  

 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 

 
 
1 

 
Zalesie Kańskie, Kanie, 

 Wólka Kańska,  
Wólka Kańska –Kolonia 

 
Kanie 119 f                                         

Świetlica wiejska w Kaniem 
Lokal przystosowany dla potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

 
 
2 

 
Krasne, Józefin,  

Zalesie Krasieńskie 
 

 
Krasne 31 

Szkoła Podstawowa w Krasnem.   
Lokal przystosowany dla potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

 
3 

 
Pawłów, Krzywowola 

 
Pawłów 

Ul. Lubelska 23a  
Gminny Ośrodek Kultury   

Lokal przystosowany dla potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych z 

możliwością głosowania 
korespondencyjnego  

 

 
 

     4 

 
Liszno, Toruń,  

Liszno – Kolonia,  
Gołąb, Leszczanka, 

Kanie – Stacja  

Liszno 52 
Zespół Szkół w Lisznie 

Lokal przystosowany dla potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

 
       Lokale wyborcze otwarte będą  w dniu  25 maja 2014r. w godz. 7 

00
 – 21 

00 
 . 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.  
Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 2014r. 
Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014r.  
Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014r.  
Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu 
głosowania tj.25 maja 2014r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. 
Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców  obwodzie głosowania właściwym dla lokalu 
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014r.  
Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa 
w dniu 12 maja 2014r.  
Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.  

 
       Wójt Gminy  
Rejowiec Fabryczny  

                /-/ Zdzisław Krupa  


