
                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 września 2015 r. 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  

      Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr 
XII/97/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia  29 marca 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 

2012 r.  poz. 3439)  podaje się  do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów 
głosowania,  wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb 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 
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

 

 
1 

Miejscowości: 

Sochocin 

 

 

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych 
ul. Szkolna 17 

  09-110 Sochocin 

          

 
2 

 

Miejscowości: 

Baraki, Biele, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, 
Gromadzyn, Gutarzewo, Jędrzejewo, Kolonia 

Sochocin, Kondrajec, Kuchary Królewskie, 

Kuchary Żydowskie, Rzy, 
Wycinki, Żelechy 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Guzikarzy 8A 
09-110 Sochocin 

 

3 

Miejscowości: 
Kępa, Koliszewo, Milewo, Podsmardzewo, 

Smardzewo, Wierzbówiec 

 

Szkoła Podstawowa 

Smardzewo 85 
09-110 Sochocin 

 

 

    

4 

Miejscowości: 
Bolęcin, Drożdżyn, Idzikowice, Kołoząb, 

Niewikla, Pruszkowo, Ślepowrony 

 

 

 
Szkoła Podstawowa 

Kołoząb 31 

09-110 Sochocin 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu  25 października 2015 r.  w godz. 700 - 2100 .  

Wyborca może głosować korespondencyjnie. 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych, a także w przypadku udzielenia przez 

wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę powinien być zgłoszony do dnia  

10 października 2015 roku. 

  

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 oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 

75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.  

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych, a także w przypadku 

zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

Wniosek  w  sprawie  sporządzenia  aktu  pełnomocnictwa  składa   się  do   Wójta   Gminy  do   dnia  

16 października 2015 roku . 

        - lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 - obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego 

                                                                                                                         

      Wójt Gminy 
/-/Andrzej Romatowski 

                                                                                                    UWAGA! 
Obwodowe Komisje Wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami 
właściwymi do celów głosowania korespondencyjnego (art. 12a Kodeksu wyborczego) 
 


