OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art.. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017
r., poz. 15) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicach obwodu głosowania,
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej przez Burmistrza Miasta dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
w Wągrowcu zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.
Numer
obwodu
głosowania

7

Granice obwodu głosowania

NAD NIELBĄ; OGRODOWA; OWOCOWA;
PLAC WRZOSOWY; RGIELSKA; ROLNA;
RÓŻANA; WARZYWNA; WSCHODNIA;
ZIELONA

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

Zespoł Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1
ul.Kcyńska 48
62-100 Wągrowiec
Tel. 603 203 296

- obwody oznaczone tym symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- obwody oznaczone tym symbolem, zostały wyznaczone zarządzeniem Nr 114/2014 Burmistrza Miasta z dnia 15.09.2014
roku do celów głosowania korespondencyjnego.

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, może w terminie do 26 maja 2017 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta
Wągrowca o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 14 maja 2017 r.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego , można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, budynek USC ul. Kościuszki 17 pok. 5
tel. 67 262 03 60 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: miasto@wagrowiec.eu.xxxxxxxxxxxxxxxxx
Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głosowania 4 czerwca 2017 r. (niedziela) w godzinach od 7:00
do 21:00.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej
dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BURMISTRZ
/-/ mgr inż.. Krzysztof Poszwa

