
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY  BLIŻYN 

z dnia 19 września 2018 roku 
 

            Na podstawie art. 16 § 1 i art.61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754,1000 i 

1349.), Uchwały Nr XXX/234/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Zarządzeniem Nr 0050.65.2018. Wójta 

Gminy Bliżyn z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania 

korespondencyjnego podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która  

z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona  dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. 

Numer 

obwodu 

głosowania 

 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba 

obwodowej komisji 

wyborczej 

1 Sołectwo Bliżyn 

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie 
Plac Broel – Platerów 4 

Obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

2 

Sołectwa: Brzeście, Bugaj, Drożdżów, 

Jastrzębia, Gilów, Gostków, Ubyszów, 

Wojtyniów, Wołów, Zagórze 

Szkoła Podstawowa w Bliżynie 

ul. Piaskowa 6 
Obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

3 
Sołectwa: Górki, Mroczków, Pięty-

Sołtyków, Płaczków, Rędocin, Sobótka 

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie 

Mroczków 25 
Obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

4 
Sołectwa: Kopcie, Kucębów, Nowy 

Odrowążek, Odrowążek 

Szkoła Podstawowa w Odrowążku 

Odrowążek 1 
Obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego 

5 Sołectwa: Nowki, Sorbin, Zbrojów 

Szkoła Podstawowa  w Sorbinie 

Sorbin 89 
Obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

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

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar 

głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 6 października 2018 r. do 

odpowiedniego komisarza wyborczego – Komisarz Wyborczy w Kielcach IV 

Uwaga! 

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

pełnomocnika jest wyłączone. 

Do dnia 12 października 2018 r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r.  

w godzinach od 7
00 

do 21
00 

. 
 

 

 

Wójt 

 

(-) Mariusz Walachnia 


