BR.0050.36.2016

Zarządzenie Nr 36/2016
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 1 czerwca 2016r.
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerze i granicy obwodu
głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199Or. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016r. poz. 446), w związku z art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks
wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz. 1120 z późno zm.), uchwały Rady Gminy Stanisławów
Nr XXI1112/20 12 z dnia 18 grudnia 20 12r. w sprawie podziału gminy Stanisławów na obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz
uchwały Nr V1/18/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIll12/2012
z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stanisławów na obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, zarządzam co
następuje:

§ 1.
1. Podaje się w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców informację o numerze

i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji
wyborczej w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Stanisławów,
zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.
2. Treść obwieszczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Jeden egzemplarz obwieszczenia, o którym mowa w § l przekazuje się niezwłocznie
Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § l zamieszcza się najpóźniej w dniu 3 czerwca
2016r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów.
3. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy
Stanisławów.
l.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi
wyborczemu w Gminie Stanisławów.
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§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 36/2016
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia l czerwca 2016r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 1 czerwca 2016r.
Na podstawie z art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 20l1r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r.
Nr 21 poz. 1120 z późnozm.) oraz uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXI/l 12/2012 z dnia 18
grudnia 20l2r. w sprawie podziału gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr VI/l 8/2015 z
dnia 23 marca 20l5r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII 12/2012 z dnia 18 grudnia 20l2r. w
sprawie podziału gminy Stanisławów na obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości
wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej
komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów w okręgu wyborczym
nr 6 zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.
Numer
obwodu
2

Granice obwodu głosowania
Obwód nr 2 stanowi obszar gminy wyznaczony
granicami okręgów nr: 5, 6, 7 i 8
Okręg nr 5 - Pustelnik
Okręg nr 6 - Ciopan, Goździówka, Wólka
Wybraniecka,
Okręg nr 7 - Cisówka,
Okręg nr 8 - Choiny, Lęka, Zawiesiuchy

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Zespół Szkól
w Pustelniku

1. Wyborca
niepełnosprawny
o
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20llr. Nr
127, poz. 721 z późno zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
75 lat, może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Zamiar głosowania
korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy w terminie do dnia 12
czerwca 2016r. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien być zgłoszony
Wójtowi Gminy w terminie do dnia 24 czerwca 2016r.
2. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
UWAGA!
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa,
głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów pod nr
telefonu 25 757 58 55.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej
komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
W dniu glosowania 3 lipca 2016r. (niedziela) lokal wyborczy będzie otwarty od
godz. 7.00 do godz. 21.00.
Wójt Gminy
1-IAdam Sulewski

