
OBWIESZCZENIE  
 Wójta  Gminy Radomsko 

   z dnia 22  kwietnia 2014 r. 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibie obwodowej 

komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

 Na podstawie  art.16 § 1 i 2 i art.61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późń. zm.) oraz uchwały nr XVIII/126/2012 

Rady Gminy Radomsko z dnia 5 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, która               

z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych 

na dzień 25maja  2014 r. 

Nr obwodu  
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1. 
Sołectwo: Dziepółć  
wieś: Dziepółć, Amelin  

Publiczny Zespół  
Szkolno-Gimnazjalny  

w Dziepółci 

 
 

2. 
Sołectwo: Kietlin  
wieś: Kietlin  

Publiczny Zespół  
Szkolno-Gimnazjalny  

w Kietlinie  

3. 

Sołectwo: Okrajszów  
wieś: Okrajszów  
Sołectwo: Płoszów  
wieś: Płoszów  

Publiczny Zespół  
Szkolno –Gimnazjalny  

w Płoszowie 

 
 
 
 

4. 

Sołectwo: Grzebień  
wieś: Grzebień  
Sołectwo: Strzałków  
część wsi Strzałków:  
ul. Siemiradzkiego, ul. Kolberga, ul. Słoneczna,  
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, ul. Krótka ,  
ul. Korczaka, ul. Kolumba, ul. Konopnickiej,  
ul. Harcerska  
wieś: Brylisko  

Publiczny Zespół  
Szkolno-Gimnazjalny  

w Strzałkowie 
(Hala Sportowa) 

5. 

Sołectwo: Strzałków  
część wsi Strzałków:  
ul. Kopernika, ul. Moniuszki, ul. Rolna,  
ul. Kochanowskiego, ul.22Lipca, ul. Krasickiego  
 

Publiczny Zespół  
Szkolno-Gimnazjalny  

w Strzałkowie  
(sala gimnastyczna) 

 
 
 

6. 

Sołectwo: Bobry  
wieś: Bobry, Cerkawizna, Klekowiec, Podcerkawizna  
Sołectwo: Dąbrówka  
wieś: Dąbrówka, Klekotowe, Lipie  
Sołectwo: Szczepocice Rządowe  
wieś: Szczepocice Rządowe, Szczepocice Prywatne  

Publiczny Zespół  
Szkolno-Gimnazjalny  

w Szczepocicach Rządowych 

 
Lokale obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) otwarte  

będą w godzinach od 7:00 do 21:00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 

umożliwiaj ący potwierdzenie tożsamości. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego 

powinien być zgłoszony do wójta gminy przez wyborcę niepełnosprawnego do 5 maja 2014 r. 

- symbol oznaczający obwody w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych                                                                     

            - symbol oznaczający obwody wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. 
 
 

Wójt Gminy 
 

/-/ mgr inż. Marian Zaborowski 
 


