
OBWIE'SZCZENIE
Wójta Gminy Sieradz

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 76 §1 i ań, Oru §r ustawy z dnia5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 2I, poz. lI2, z poźn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz
granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, Wznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzieńż5 mĄa2014 r.

Numer
obwodu

glosowania Granice obwodu głosowania
Siedziba

obwodowej
komisji wyborczej

1 Dąbrowa Wielka, Kuśnie, Dębina, Kol, Okreglica,
Okręglica, Sokołów

szkoła podstawowa w
Dąbrowie Wielkiej

2 Biskupice, Dzierlin, Kowale, Charłupia Mała,
Dzigorzew. Łosieniec

szkoła podstawowa w
charłuoi Małei

3 Chojne, Chałupki, Wiechucice, Bobrowniki, Borzewisko,
Stoczki. Bos,umiłów

szkoła podstawowa w
Choinem

4 Kłocko, Dąbrówka, Jeziory szkoła podstawowa w
Kłocku

5 Grądy, Kamionaczyk, Sucha, Czartki, Mnichów, Ruda Remiza OSP w Rudzię

6 Grabowiec, PodłęĘce, Rzechta, Męcka Wola szkoła podstawowa w
Rzechcie

7 Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Dom Pomocy Społecznej w
Biskupicach

Lokale Obwodowych Komisji Wyborcrych Nr |, 2, 3, 4, 6 zostaĘ dostosowane do potrzetl
wyborców niepełnosprawnych, którry mogą w nich głosować po złożeniu wniosku o dopisanie do
spisu wyborców w danym obwodzie głosowania, do dnia t2 maja2014 r. w Urzędzie Gminy.
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 dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz.7ż| z późn. zm.)
może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone zostaĘ
ołrwodowe komisje wyborcze nr 2,, 31 4. Termin zgłoszenia wójtowi gminy zamiaru głosowania
korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 2014 r.

Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania,
pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uryskać w Urzędzie
Gminy Sieradz w pokoju nr 7lub pod nr telefonu 43 827 55 50 wew.33.
Lokale wyborcze otwańe będą w niedzielę,25 maja 2014 r. w godzinach 7.00 - 21.00.

Przed prrystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisĘ lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

WoJT

Jarosław kaźmierczak


