
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Cegłów 
z dnia 11 maja 2015 r. 

 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (głosowanie ponowne –  

24 maja 2015 r.). 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały nr V/29/15 Rady 

Gminy Cegłów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia 

wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów 

głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (głosowanie ponowne – 24 maja 2015 r.) 

 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1 

Sołectwa: 

 Cegłów 

 
Urząd Gminy Cegłów 
ul. Kościuszki 4, Cegłów  

2 

Sołectwa: 

 Pełczanka 

 Rudnik 

 Skwarne 

 Woźbin 

 
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cegłowie* 
Pl. Anny Jagiellonki 11, Cegłów 

3 

Sołectwa: 

 Kiczki Pierwsze 

 Kiczki Drugie 

 
Dom Ludowy w Kiczkach 
Kiczki Pierwsze 72 

4 

Sołectwa: 

 Podciernie 

 Podskwarne 

 Huta Kuflewska 

 Wola Stanisławowska  

 
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej 
Podcierniu* 
Podciernie 85 

5 

Sołectwa: 

 Piaseczno 

 Posiadały 

 Rososz 

 Skupie 

 
Świetlica Wiejska w Posiadałach 
Posiadały 52 

6 

Sołectwa: 

 Mienia 

 Tyborów 

 Wiciejów 

 Wólka Wiciejowska 

 
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mieni* 
Mienia 64 

7 

 
Dom Pomocy Społecznej  
im. Św Józefa w Mieni 

 
Dom Pomocy Społecznej im. Św 
Józefa w Mieni 
Mienia 94 

* lokal wyborczy dostosowany do osób niepełnosprawnych 

 Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.  
 

 Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.  

 

 Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 19 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Cegłów.  

 

 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz 
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 15 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Cegłów 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

 

 Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Cegłów w terminie  
do dnia 14 maja 2015 r.  

 

 Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami 
właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju. 

 

 W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem 
pełnomocnika jest wyłączone.  
 

 W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.  
 


