
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 23 września  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 XXI/133/2012 Rady Gminy Rybczewice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rybczewice 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr 
XXIII/150/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/133/2012 Rady Gminy 
Rybczewice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rybczewice na stałe obwody glosowania, ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych -  podaję do publicznej wiadomości informację o numerach, 
granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  

 
 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1 Rybczewice Pierwsze 
Rybczewice Drugie 

Rybczewice Drugie nr 119 
Urząd Gminy 

 
Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych oraz  do głosowania 
korespondencyjnego 

2 Częstoborowice Częstoborowice nr 149 A 
Remiza OSP 

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych  

3 Pilaszkowice Pierwsze 
Bazar 

Pilaszkowice Drugie 

Bazar nr 32 
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

4 Izdebno Kolonia 
Izdebno 

Zygmuntów 

Izdebno nr 118 
była Szkoła Podstawowa 

5 Stryjno Pierwsze 
Stryjno Drugie 
Stryjno Kolonia 
Wygnanowice 

Choiny 

Stryjno Kolonia nr 1 
była Szkoła Podstawowa 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania 25 października 2015 r. w godzinach od 7 00 do 21 00  

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w Urzędzie Gminy 

Rybczewice do dnia  12 października 2015 r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru 

głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

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 glosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia  

16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Rybczewice o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

w jego imieniu. 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy 

 

                                                                                                                                                          /-/ Elżbieta Masicz 

 


