
                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY OJRZEŃ 

z dnia 17 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 XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 marca 2014 
roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 
r.  w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 19 marca 
2014 r. poz. 2827 )  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 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

 

1 

 

Miejscowości: 

DĄBROWA, OJRZEŃ, WOJTKOWA WIEŚ 

 

Szkoła  Podstawowa w Ojrzeniu, 

 ul. Przedszkolna 7, 06-456 Ojrzeń 

 

2 

 

Miejscowości: 

HALININ, KICIN, NOWA WIEŚ, OBRĄB, 

OSADA-WOLA, PRZYROWA, RADZIWIE, 

WOLA WODZYŃSKA, ZIELONA 

 

Urząd Gminy w Ojrzeniu, 

ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń 

3 Miejscowości: 

BARANIEC, GOSTOMIN, KAŁKI, KOWNATY – 

BOROWE, LIPÓWIEC, LUBERADZ, 

LUBERADZYK,MŁOCK, MŁOCK – KOPACZE, 

RZESZOTKO, TRZPIOŁY 

 

Zespół Szkół w Młocku, 

Młock 73, 06-456 Ojrzeń 

              

4 Miejscowości: 

BRODZIĘCIN, BRONISŁAWIE, GRABÓWIEC, 

KRASZEWO, ŁEBKI WIELKIE, SKARŻYNEK, 

ŻOCHY 

 

Zespół Szkół w Kraszewie,  

Kraszewo 57 A, 06-456 Ojrzeń 

              
           

            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 
                   /-/  Zdzisław Mierzejewski 



 
 


