
Obwieszczenie  

Wójta Gminy Imielno 

z dnia 24 marca 2015 roku 
 

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

Nr XV/101/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą   Nr XXX.185.2014 Rady Gminy w Imielnie  z dnia             

8 kwietnia 2014 roku  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  w uchwale Nr XV/101/12 w sprawie podziału gminy Imielno na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 

korespondencyjnego   i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 

roku. 

Numer obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

 
Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej 

1. 

 

Sołectwa: 

Dalechowy, Dzierszyn, Helenówka, Imielnica, 

Imielno, Jakubów, Karczunek, Rajchotka, 

Sobowice, Wygoda, 

Urząd Gminy w Imielnie,                               

ul. Cmentarna 7                                                  

tel. 41- 385-12-10 

2. 

 

Sołectwa: 

Motkowice, Borszowice, Stawy 

 

Zespół Szkół  w Motkowicach,                     

ul. Szkolna 2                                                          

tel. 41- 385-13-02 

3. 

 

 

Sołectwa: 

Mierzwin, Bełk, Grudzyny, Zegartowice 

Zespół Szkół w Mierzwinie,  

Mierzwin 11                                                                               

tel. 41- 385-21-04 

4. 

 

Sołectwa: 

Kawęczyn, Opatkowice Murowane, 

Opatkowice Drewniane, Opatkowice 

Cysterskie i Pojałowskie 

Strażnica OSP w Opatkowicach 

Murowanych,                                     

Opatkowice Murowane 32                                                                          

tel. 41- 385-20-06 

 

- obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.   

    - obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.                                                             

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej               

w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 5 maja 2015r., jest dopisywane do spisu wyborców w wybranym przez siebie 

obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo 

przebywa. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia              

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 217, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 4 maja 

2015r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 



Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do 

dnia 27 kwietnia 2015r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

 

Uwaga! 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 

jest wyłączone. 

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

w Urzędzie Gminy w Imielnie przy ul. Cmentarna 7, pokój nr 2 albo pod  nr telefonu:  41 385-12-10; w formie elektronicznej, 

adres e-mail; ewidencja@imielno.pl  

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015r. (niedziela)  

w godzinach od 7.00 do 21.00. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty 

lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” 

dowód osobisty. 
 

                  Wójt Gminy Imielno 

                     (-) Zbigniew Huk 

 

 


