
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GRABICA 

 z dnia 21 września 2015 roku 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.

1)
) podaje się 

do wiadomości wyborców informację o numerach oraz  granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych  siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o 

możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba  

Obwodowej Komisji Wyborczej 

 

        1. 

 

Miejscowości: Grabica, Lubanów, Wola Kamocka, 

Lubonia, Lutosławice Rządowe, Lutosławice 

Szlacheckie, Dziwle 

Urząd Gminy 

w Grabicy 

 

        2. 

 

Miejscowości: Rusociny, Dziewuliny, Zosin, 

Boryszów, Krzepczów Stary, Krzepczów Nowy, 

Ostrów, Kamocinek, Zaborów, Żądło, Kobyłki 

budynek byłej Szkoły Podstawowej  

w Krzepczowie 

 

        3. 

 

 
Miejscowości: Szydłów-Kolonia, Cisowa, 

Olendry, Majków Mały, Majków Średni, 

Szydłów, Bąkowiec, Polesie, Majków – 

Folwark, Twardosławice 

Gimnazjum w Szydłowie 

 

        4. 

 

 Miejscowości: Maleniec, Żeronie, 

Kociołki, Niwy Jutroszewskie, Bleszyn, 

Gutów Mały, Gutów Duży, Majdany 

Strażnica OSP 

w Żeroniach 

 

        5. 

 

Miejscowości: Kamocin, Papieże, Doły Brzeskie, 

Brzoza, Żychlin, Kafar, Wola Bykowska, 

Władysławów 

budynek byłej  

Szkoły Podstawowej  

w Kamocinie 
 

Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 25 października 2015 r. otwarte będą w godzinach 7
00

 - 21
00 

 

Lokale  obwodowych komisji wyborczych  oznaczone symbolami są dostosowane do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych oraz 

wyznaczone do celów głosowania korespondencyjnego. 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy 

(miasta), w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2015 r.  

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o 

sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru 

wyborców najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 października 2015 r.  

 

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy 

dla jego stałego miejsca zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu 

wyborców. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na 

miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca czasowo przebywa składa się w urzędzie, w której znajduje się wybrany lokal 

wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015 r. 

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z 

zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o 

wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 

2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.  

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca zobowiązany jest okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 

umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego, 

zaświadczeń o prawie do głosowania  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica lub pod nr telefonu: 44/616-11-25 
 

 

 

                                                                                             

Wójt Gminy Grabica 

    

/-/ Krzysztof Kuliński 

 

 

                                                           
1
) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180 i 1072. 


