
OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Na podsmwic art. 16 §1 i art. 61a §1 uslawy /. dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodcks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112. z pozn. zm.) podajc si? do
publicznej wiadomosci infbnnacj? o numerach oraz granicach stalych i odr?bnych obwodow glosowania. wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych utworzonych na obszarzc gminy, lokalach obwodowych komisji wybore/ydi dostosowanych do poirzcb wyborcow nlcpelnosprawnych oraz o
mozliwoSci glosowania korespondencyjnego przcz wyborcow niepelnosprawnych w wyborach poslow do I'arlamcnlu Luropcjskiego, ^arz^dzonych na dzien
25 maja 2014 r.
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Bolkow, Ostrowek, Rudlice

Janow, Miicjow, Wola Rudlicka

Nietuszyna, Okalew

Niemierzyn, Skrzynno

D^biec, Dymek, Wielgie

Dom Pomocy Spolecznej w Skrzynnie

'"i d / i h . > ubwudowi'j
komisji wyborvzej (adresf

Gminny Osrodek Upowszechniania
Kullury i Sport u w Ostrowku

98-3 1 1 Ostrowek
Szkola Podslawowa w Janowie

98-3 1 1 Ostrowek
SzkoJa Podstawowa w Okalewie

98-3 1 1 Ostrowek
Szkola Podstawowa w Skrzynnie

98-311 Ostrowek
Szkola Podslawowa w Wielgiem

98-311 Ostrowek

Dom Pomocy Spotecznej w
Skrzynnie

Lokale Obwodowyth Komisji Wyborczych INr I w (.^ininnyiti Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Oslrowku i Mr 4 w Szkole
I'odstawowej w Skrzynnic zoslaly doslosowane do jiulrzt'b wy bored w iticpctnosprawnych, kt6rty mog^ w nich gtosowal po zlozeniu wniosku o
dophanic do spisu wyborcow w danym obtvudzie gtosowania, do dnia 12 itnija 2014 r. w t,rz^d/ie Gminy w Ostrowku.

Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoSci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehiibilifacji zawodowej i spokcznej oraz zatrudnianiu o^ob niepelnospriiwnych (Uz. I . z dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 721 t pozn. zm.) nioze
glosowad korespondencyjnie. DIa celow gtosowania korespondencyjnego wy/jiaczonii zo^tala obwodowa komisja wyhorc/a nr 1 w Gininnym
Osrodku Upowszechniania Kultury i Sporlu w Oslrowku. I't-rmin z^loMZenia wojlowi gminy Ostrowek zumiaru glosowania ku respond en cyjnego
uplywa w dniu 5 maja 2014 r.

Blizsze informacje w spnmach rejestru i spisu wyborcow, /aswiiidc/cii o pruwie do glosowania, pelnomocnicrwa do glosowania oraz j>losowaniu
korespondencyjnego mozna uzyskat w Urzed/ie Gminy w Oslr6wku w pokoju nr 2 lub pod nr tek'funii 43 841 50 69

Lokale wyborcze otwarte b^dij w niedzicle, 25 maja 2014 r. w godzinach 7.00 - 21.00.

Przed przystqpienicm do glosowania wyborca obowii^zany bedzie okazflc obwodowej komisji wyboruzej Jowod osobisty lub inny dokumcnt ze
zdjedem umozliwiaji|ey srwierdzenie lozsamo^ci.
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/ -/ Kyszard Turek


