OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RABA WYŻNA
z dnia 13 października 2015 roku
w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu
obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej przez
wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) oraz Uchwały
Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Raba
Wyżna (zmieniona: uchwałą nr XXXIX/296/2013 z 19 grudnia 2013 r. i uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna nr XLII/322/2014 z dnia
25.03.2014r), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji
wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Raba Wyżna zarządzonych na dzień 15 listopada 2015r.

Numer
obwodu
1

2

Granice Obwodu
Część sołectwa Raba Wyżna
od nr 1 do nr 23,
od nr 556 do nr 859
Część sołectwa Raba Wyżna
od nr 24 do nr 555

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej,
Raba Wyżna nr 29
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej,
34-721 Raba Wyżna nr 41

– Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w obwodzie nr 2 oznaczone są symbolem

.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Raba Wyżna
w terminie do dnia 25 października 2015 r.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 15 listopada 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
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