OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
z dnia 26 września 2016 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z Uchwałą
Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 74), Uchwałą Nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2014 r. poz. 989) oraz Zarządzeniem Nr IV/142/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2016 roku w sprawie
wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim zarządzonych na dzień 30 października 2016 r., podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania,
siedzibie obwodowej komisji wyborczej, a także o obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, zarządzonych na dzień 30 października 2016 r.:

NUMER
OBWODU
GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA
OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ

BŁĘKITNA BŁOTA,
JESIENNA,
KASZTANOWA,
KOLOROWA,
LEŚNA (od ul. Kasztanowej do końca), LETNIA,
ŁĄKOWA, MROŹNA, NADBORNA, PROSTA (od
ul. Słonecznej do ul. Łąkowej), SŁONECZNA,
SREBRNA, ŚNIEŻNA, TĘCZOWA, WIEJSKA (od
ul. Kościelnej do końca), ZBOŻOWA (od ul.
Słonecznej do końca), ZIELONA, ZIMOWA,
ZŁOTA.
Solec Kujawski, Osiedle Leśne - część:

1
(część)
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obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego
W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.
Ponadto podaje się do publicznej wiadomości poniższą informację:
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie,
o ile nie udzielił pełnomocnictwa do głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Miasta
i Gminy do 21 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej i powinno zawierać następujące dane wyborcy: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których
dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza
się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania składa się do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem
wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz
adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne
oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru
wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania,
jak również kandydatów w danych wyborach.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje
Urzędnik Wyborczy, ul. 23 Stycznia 7, nr tel. 52 387-01-34, nr faksu 52 387-12-53, adres poczty elektronicznej
dyrektorwa@soleckujawski.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Solec Kujawski na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
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