
ZARZl\DZENIE Nr 74/2014 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 3 pazdziernika 2014 r. 

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla cel6w glosowania 
korespondencyjnego 

Na podstawie art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112 z p6Zn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z p6in. zm.) zarzqdza sit(, co nastt(puje: 

§ 1. Wyznacza sit( nastt(pujqce obwodowe komisje wyborcze dla cel6w glosowania 

korespondencyjnego przez wyborc6w niepelnosprawnych 0 znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji 

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych: 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Sochocin z siedzibq: Publiczny Zesp61 Szk61 

i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie, ul. Szkolna 17, 09-110 Sochocin; 

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Sochocin z siedzibq: Gminny Osrodek Kultury, 

ul. Guzikarzy 8A, 09-110 Sochocin; 

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 Smardzewo z siedzibq: Szkola Podstawowa, 

Smardzewo 85, 09-110 Sochocin; 

4) Obwodowa komisja Wyborcza nr 4 Kolozqb z siedzibq: Szkola Podstawowa, Kolozqb 

31, 09-110 Sochocin. 

§ 2. Zarzqdzenie podlega ogloszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogloszen w Urzt(dzie 

Gminy Sochocin oraz biuletynie informacji publicznej Urzt(du Gminy Sochocin. 

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza sit( Sekretarzowi Gminy Sochocin. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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