
OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Potok GÓrny z dnia 16 wrzeŚnia 2015r.

o numerach igranicach stałych obwodów głosowania,
siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

Iokalu dostosowanego do potrzeb wyborców nlepełnosprawnych oraz
o siedzibie obwodowej komisjiwyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego

w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 , poz. 112
z pożń' zm,) oraz uchwały Nr XX|l/13212012 Rady Gminy Potok GÓrny z dnia 0'1 sierpnia 2012r.
(Dz.Urz.  Woj .  Lub. 'poz.2659 )  poda ję dowiadomoŚc ipubl icznej informację onumerach
i granicach stałych obwodow głosowania, siedzibach obwodowych komisjiwyborczych,
|oka|u dostosowanego do potrzeb wyborcow niepełnosprawnych oraz
o siedzibie obwodowej komisjiwyborczejwłaściwejd|a głosowania korespondencyjnego
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospo|itej Po|skiej zarzadzonych na dzień 25 paidziernika 2015r.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015r, (niedziela) będq otwarte
w godz. 7.00 - 21.00.
Wyborca moze głosowaó korespondencyjnie o ile zgłosi taki zamiar do Wójta Gminy w terminie do dnia
12 października 2015r. do godz. 15.ej.
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniejw dniu głosowania kończy 75 |atmoże udzielió
pełnomocnictwa do głosowania w terminię do dnia |6 października 2015r. ( piątek) do godz. l5.ej.
Wyborca moie ńożzyó wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
w terminię do dnia 20 października 2015r. ( wtorek) do godz. 15-ej.
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Siedziba
obwodowej
komisji
wvborczvch

1

2

3

4

Jasiennik Stary, Kolonia Malennik, L ipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia.

Lipiny GÓrne-Borowina, Lipiny GÓrne-Lewki.

JedIinki, Potok Górny.

DąbrÓwka, Nak|ik' SzyszkÓw, ZagrÓdki.

Szkoła
Podstawowa w
Lipinach Dolnych.
Tel. 84 685 30 04.

Szkoła
Podstawowa w
Lipinach Gornych-
Borowina.
Tel.  84 685 30 11
Lokal
dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Lokal wyznaczony do
głosowania
korespondencyjnego.

Urzad Gminy w
Potoku Gornym.
Tel. 84 685 25 18.

Szkoła
Podstawowa w
Szyszkowie.
Tel. 84 685 25 03.


