OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 7 września 2011 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z podjętą uchwałą Nr 128/98 Zarządu Gminy Pakość z dnia 8 września 1998 r. w sprawie podziału gminy Pakość na obwody głosowania, ich granicach,
numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XXII/183/09 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2009 r., uchwałą Nr XXX/273/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r .i zarządzeniem
Nr 59/2011 Burmistrza Pakości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, podaje się do publicznej wiadomości informacje
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowych komisjach
wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

NUMER

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ

OBWODU

KOMISJI WYBORCZEJ

1

miasto PAKOŚĆ - ulica MOGILEŃSKA

KLUB "JUBILAT"
UL. MOGILEŃSKA 21A
PAKOŚĆ

2

miasto PAKOŚĆ - ulice: DWORCOWA, HANKIEWICZA,
JANKOWSKA, KRÓTKA, KWIATOWA, LESZCZYŃSKIEGO,
LIPOWA, ŁAZIENKOWA, MIKOŁAJA, POLNA, POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH, RADŁOWSKA, RÓŻANA, SŁONECZNA,
ŚW. JANA, SZEROKA

3

miasto PAKOŚĆ - ulice: BARCIŃSKA, FABRYCZNA,
INOWROCŁAWSKA, NADNOTECKA, RYNEK, SKWER ARMII
KRAJOWEJ, ŚLUZA, TOPOLOWA, ŻABIA
sołectwa: ŁĄCKO, RYBITWY, RYCERZEWO, RYCERZEWKO,
WIELOWIEŚ

4

miasto PAKOŚĆ - ulice: BŁONIE, CMENTARNA, 21 STYCZNIA,
DZIAŁYŃSKICH, GROBLA, KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO, KASPROWICZA, KRZYŻANOWSKIEGO,
KS. WOJCIECHA KĘSICKIEGO, KS. JÓZEFA KURZAWSKIEGO,
MIELEŃSKA, OGRODOWA, OSIEDLE 600-LECIA, PAŁUCKA,
PRZYBYSZEWSKIEGO, STANISŁAWA SZENICA, SZKOLNA

5

sołectwa: JANKOWO, LUDWINIEC, LUDKOWO - MIELNO WOJDAL, RADŁOWO

6

sołectwa: DZIARNOWO, GORZANY - GIEBNIA - WĘGIERCE,
KOŚCIELEC

OŚRODEK
KULTURY I TURYSTYKI
UL. ŚW. JANA 12
PAKOŚĆ


OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
UL. INOWROCŁAWSKA
14
PAKOŚĆ

GIMNAZJUM
UL. SZKOLNA 44
PAKOŚĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA
UL. BŁONIE 2
PAKOŚĆ
ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
KOŚCIELEC

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.
Ponadto na podstawie art. 61a § 1 zd. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości poniższe
informacje:
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie, o ile nie udzielił
pełnomocnictwa do głosowania.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych
w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi do dnia 19 września
2011 r. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące dane wyborcy:
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, nr ewidencyjny PESEL, a także oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany
pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności.
Burmistrz
/-/ Wiesław Kończal

