OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KAMIEŃSKA
z dnia 14 września 2015 r.
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.) podaje się
do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych 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.
Nr obwodu
głosowania

1.

2.

Granice obwodu głosowania
miasto Kamieńsk
- ulice: Głowackiego, Konopnickiej, Antoniego Śliwińskiego, Generała Juliana Filipowicza,
Mikołaja Przerębskiego, płk Józefa Mularczyka, Legionistów, mjr Antoniego
Maszewskiego, kpt. Jana Łuczyńskiego, Kościuszki, Plac Wolności, Wieluńska od Nr 1
do Nr 25 i od Nr 2 do Nr 14, Piotrkowska, Zjednoczenia, Szkolna, Chopina, Słowackiego
od Nr 1 do Nr 61, Górnicza, Kopernika, Słoneczna, Dolna, Spółdzielcza, Kwiatowa,
Mickiewicza.

Siedziba Obwodowej Komisji
do spraw referendum
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kamieńsku, ul. Szkolna 4
(sala gimnastyczna)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
miasto Kamieńsk
- ulice: Wieluńska od Nr 27 i od Nr 16, prof. Kazimierza Secomskiego, Krótka, Zaciszna,
w Kamieńsku, ul. Szkolna 4
Harcerska, Szarych Szeregów, ks.bp.St.Zdzitowieckiego, księdza Michała Fiszera,
(wejście główne)
księdza Ignacego Jankowskiego, Władysława Stanisława Reymonta, mjr Włodzimierza
Łączyńskiego, Cmentarna, Wołyńskiej Brygady Kawalerii, Kusocińskiego, gen. Sikorskiego, Lokal przystosowany do potrzeb osób
Kotarbińskiego, mjr Sucharskiego, Kazimierza Wielkiego, Ludowa, Rajska, Jagiellońska,
niepełnosprawnych
Sportowa, Słowackiego od Nr 62, Żołnierzy Września, Armii Krajowej, mjr Hubala, Wojska
Komisja wyznaczona do celów głosowania
Polskiego, Dębowa, Sosnowa, Akacjowa, Jana Nowaka, Wrzosowa, Kolejowa.
korespondencyjnego

3.

Sołectwa:
Barczkowice, Dąbrowa, Ochocice, Aleksandrów, Koźniewice, Pytowice, Szpinalów.

4.

Sołectwa:
Danielów, Huta Porajska, Podjezioro, Gałkowice Stare, Włodzimierz.

Dom Ludowy im. K. Tazbira
w Kamieńsku, ul. Konopnickiej 6
Świetlica wiejska
w Gałkowicach Starych 58
Lokal przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do celów głosowania
korespondencyjnego

5.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Gorzędowie, ul. Adamowskiego 7

Sołectwo:
Gorzędów

Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 25 października 2015 r. otwarte będą w godzinach 700 - 2100
Lokale obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolem
do celów głosowania korespondencyjnego.

są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz

wyznaczone

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku,
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 Burmistrzowi Kamieńska, 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 osób uprawnionych do udziału w wyborach, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania, głosowania
korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku ul. Wieluńska 50, pokój nr 7 lub pod nr telefonu:
44/ 6817- 123, 44/ 6817-591 lub elektronicznie: joanna.gorna@kamiensk.pl, sekretarz@kamiensk.pl
BURMISTRZ KAMIEŃSKA
/-/ Bogdan Pawłowski

