
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GÓZD 

z dnia  8 kwietnia  2015r. 

           Na podstawie art. 16 § 1 i § 2,  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy                      
( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję o publicznej wiadomości informację o numerach 
i granicach obwodów głosowania, siedzibach  obwodowych komisji wyborczych,  w tym o 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w gminie Gózd w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień                    
10 maja 2015r.  
 

Numer 
obwodu 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

 
 
1 

 
Sołectwo: 

Gózd, 
Budy Niemianowskie, 

Lipiny 

 
Zespół Szkół w Goździe 

 
 

 
 
2 

 
Sołectwo: 
Kłonów, 

Kłonówek- Kolonia,                        
Kłonówek -Wieś 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa                  

w Kłonówku-Kolonii  
 
 

 
 
3 

 
Sołectwo: 

Kuczki - Kolonia, 
Niemianowice,                                            

Piskornica , 
Kuczki -Wieś, 
Wojsławice 

 
Zespół Szkół                                         

w Kuczkach-Kolonii  
 

Lokal przystosowany dla wyborców 
niepełnosprawnych  

 
lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 
 
 
4 

 
Sołectwo: 

Klwatka Królewska 
Grzmucin 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa             

w Klwatce Królewskiej  
 

Lokal przystosowany dla wyborców 
niepełnosprawnych  

 
lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego 



 
 
 
5 

 
Sołectwo: 
Drożanki,                                       

Karszówka, 
Czarny Lasek, 

Podgóra 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa                    

w Podgórze  
 

 
 
6 

 
Sołectwo : 
Kiedrzyn, 

Małęczyn Nowy, 
Małęczyn Stary 

  
Zespół Szkół Ogólnokształcących                  

w Małęczynie 
 
 

 
1. Głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych                                              

w dniu 10 maja 2015r ( niedziela) odbędzie się w godz. 7.00-21.00 

 
2. Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015r* ( poniedziałek) mogą zgłosić zamiar 

głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek                                 
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille,a. 

3. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych( Dz.U. z 2011r Nr 127, poz.721 z póżn. zm)  oraz 
wyborca który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może zgłosić 
do Urzędu Gminy w Goździe najpóźniej  do dnia 4 maja 2015r*                                         
(poniedziałek) wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa                             
do głosowania w jego imieniu. 

 
Wnioski można składać w pokoju nr 115 w godzinach urzędowania Urzędu 
Gminy w Goździe, przesłać faksem (48 320-20-97) lub mailem 
(ewidencja@gozd.pl). Więcej informacji pod numerem tel. 48-348-04-00 

Wójt Gminy Gózd 

/-/ Paweł Dziewit  

 

 

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego 


