
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY SKÓRZEC 

z dnia 24 kwietnia 2014r. 

    Na podstawie art.16 § 1 oraz art.61a i art.61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy      

( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.), oraz   uchwały  Nr XVIII/133/12 Rady  Gminy  w Skórcu z dnia  

7 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Skórzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz wyznaczenia stałych siedzib obwodowych komisji wyborczych,  podaje się do 

publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  w  wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

zarządzonych na dzień 25 maja 2014roku. 

 Numer 

obwodu 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 Boroszków, Dąbrówka-Niwka, Nowaki, Skórzec Gimnazjum w Skórcu 

2 Drupia, Grala –Dąbrowizna, Trzciniec, Wólka 

Kobyla, Żebrak 

Szkoła Podstawowa                  

w Grali -Dąbrowiźnie 

3 Dąbrówka -Wyłazy, Stara Dąbrówka, Teodorów, 

Żelków 

Zespół Oświatowy                    

w Żelkowie Kolonii 

4 Czerniejew, Dąbrówka-Stany, Dobrzanów, 

Kłódzie, Ozorów, Skarżyn 

Szkoła Podstawowa                  

w Dąbrówce -Stanach 

5 Dąbrówka - Ług Szkoła Podstawowa                  

w Skórcu 

6 Gołąbek Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Gołąbku 

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może 

zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zamiar głosowania 

korespondencyjnego Wójtowi Gminy Skórzec w terminie do dnia 5 maja 2014r. 

2. Wyborcy niepełnosprawni w terminie do dnia  12 maja 2014r. mogą składać wniosek o dopisanie 

do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych. 

3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej właściwą do głosowania korespondencyjnego jest lokal 

obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Skórcu. 

4. Lokale w  obwodach głosowania nr 1 i 6   są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014r. w godzinach od 7.00 do 21.00 

Wójt Gminy Skórzec 

/-/Stanisław Kaliński  


