
ZARZĄDZENIE NR 356/2014      
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

w sprawie podania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla 

głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta zarządzonych na           

dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art.16 § 1 oraz art.61a Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 
112, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XVII / 133/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 1358), z a r z ą d z a m:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych 
dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta, w formie obwieszczenia 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz  stronie internetowej Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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                                      O B W I E S Z C Z E N I E              Załącznik do Zarządzenia Nr 356/2014                       

                                                                                                                                               Wójta Gminy Świerczów 

                                                                    Wójta Gminy Świerczów                          z dnia 10 października 2014 r 

z dnia 10 października  2014 r. 

      Na podstawie art.16 § 1 oraz art. 61a  Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r.(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z 

późn. zm.)  w związku z Uchwałą Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Świerczowie  z dnia 18 września 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 1358)  podaję do publicznej  wiadomości informację o podziale 

Gminy Świerczów na stałe obwody głosownia i ustalenia ich  numerów,  granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, oraz obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w 

wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta  zarządzonych 

na dzień   16 listopada 2014 r. 

 

 

Nr obwodu 

glosowania 

 

             Granice obwodu głosowania 

 

Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

 

 

     1. 

 

     

Sołectwo Bąkowice z przysiółkiem Lipa 

Przysiółek Przygorzele 

Sołectwo Bielice 

Sołectwo Grodziec 

Sołectwo Gola z przysiółkiem Skórze 

Sołectwo Wężowice z przysiółkiem 

Jaźwinka. 

 

Szkoła Podstawowa ,    

ul. Szkolna 6, Bąkowice 

*Lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego.  

      

     2. 

Sołectwo Świerczów 

Sołectwo Miejsce. 

Publiczne Gimnazjum,   

ul. Brzeska 28, Świerczów  

**Lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, oraz głosowania 

korespondencyjnego.     

 

     3. 

Sołectwo Dąbrowa  

Sołectwo Kuźnica Dąbrowska. 

Szkoła Podstawowa,   

ul. Parkowa 4, Dąbrowa 

* Lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego. 

 

   

     4. 

 

       

Sołectwo Starościn z przysiółkami: 

Górzyna, Mała Kolonia 

Sołectwo Zbica  z przysiółkiem Wołcz 

Sołectwo Osiek Duży 

Sołectwo Pieczyska z przysiółkami: 

Oziąbel, Zawada, Zorzów. 

Sołecki Dom Spotkań,  

ul. Opolska 6a, Starościn                              

**Lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, oraz głosowania 

korespondencyjnego.  

 

     5. 

Sołectwo Biestrzykowice 

Sołectwo Miodary z przysiółkami: 

Grabówka, Kuźnice, Zielony Las. 

Wiejskie Centrum Kultury   

 i Rekreacji, ul. Główna 7,  

Biestrzykowice                       

*Lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu głosowania od godz. 7°°do 21°° 

,,Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować 

korespondencyjnie w wyznaczonej    w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świerczowie oraz  w 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Starościnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą – Kodeks 

wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) wyborca powinien zgłosić Wójtowi w terminie do 

dnia 26 października 2014 r. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 

ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Bliższe informacje 

udostępniane są w Urzędzie Gminy Świerczów lub telefonicznie pod numerem (77) 4196179 oraz zamieszczone  w 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów.” 

** Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jako lokal wyznaczony do głosowania  

korespondencyjnego.                                                                                                                                  

* Lokal  wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.                                                                                                                               

        

           Wójt Gminy  

       Barbara Bednarz 
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