
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW 

z dnia 19 marca 2015 roku 

 
 

                Na podstawie art. 16 § 1, w związku z art. 395 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy  

( Dz. U. Nr  21, poz. 112 z późn. zm. ), uchwały Nr XXXI/228/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia  

28 listopada 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 21/2015 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej  

w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15 

 

podaje się do publicznej wiadomości: 

 

informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 

wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  

i głosowania przez pełnomocnika, dla przeprowadzenia wyborów ponownych do Rad Miejskiej  

w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15, w dniu 19 kwietnia 2015 roku: 
 

Wyciąg: 
 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granica obwodu głosowania 

Siedziba 

obwodowej komisji 

wyborczej 

10 

 

Sołectwa:  
Kornacice, Lipowa, Podole, Rosochy 

Samorządowy Zespół Szkół  

Nr 1 w Opatowie 

ul. Ćmielowska 2, Opatów 

 

             - obwód  dla celów głosowania korespondencyjnego. 

 

 

 

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

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, 

poz. 721 z późn. zm. ) może głosować korespondencyjnie.  

       Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez wyborcę 

niepełnosprawnego do dnia 29 marca 2015 roku. 

 

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

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, 

poz. 721 z późn. zm. ) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do 

głosowania w jego imieniu.  

       W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa  wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Opatów do dnia 10 kwietnia 2015 roku. 

 

 

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za 

pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

 

 

Lokal wyborczy w dniu głosowania 19 kwietnia 2015 roku ( tj. niedziela ) będzie otwarty w godzinach 

od 7.00 do 21.00. 

 

 
                                                                                                                             Burmistrz 

Miasta i Gminy Opatów 

(-) Andrzej Chaniecki 


