OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 23 września 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIX/157/2012 Rady
Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 3136) podaje się do

wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

NUMER
OBWODU
GŁOSOWANIA

SIEDZIBA
OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

1

miasto Pakość – część, ulica Mogileńska

2

miasto Pakość – część, ulice: Baltazara Hankiewicza, Jankowska , Krótka, Kwiatowa, Leona Leszczyńskiego,
Mikołaja, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Radłowska, Różana, Słoneczna

3

miasto Pakość –część, ulice: Fabryczna, Inowrocławska, Nadnotecka, Rynek, Skwer Armii Krajowej, Śluza,
Topolowa
sołectwa: Łącko, Rybitwy

Klub „JUBILAT”
ul. Mogileńska 21A
Pakość
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
Szkoła Podstawowa
ul. Błonie 2
Pakość

4

miasto Pakość – część, ulice: Lipowa, Łazienkowa, Szeroka, Szkolna, Św. Jana, Żabia

5

sołectwo Ludkowo – Mielno - Wojdal

6

sołectwa: Jankowo, Ludwiniec

7

miasto Pakość – część, ulice: Barcińska, Błonie, Cmentarna, Dworcowa, 21 Stycznia, Działyńskich, Grobla, Jana
Kasprowicza, Jana Krzyżanowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Józefa Kurzawskiego, Ks. Wojciecha
Kęsickiego, Mieleńska, Ogrodowa, Osiedle 600 –lecia, Pałucka, Stanisława Przybyszewskiego, Stanisława Szenica

8

sołectwa: Dziarnowo, Gorzany – Giebnia – Węgierce, Kościelec

9

sołectwa: Rycerzewko, Rycerzewo

Świetlica wiejska
w Rycerzewie

10

sołectwo Wielowieś

11

sołectwo Radłowo

Świetlica wiejska
w Wielowsi
Świetlica wiejska
w Radłowie

Centrum Informacji
Turystycznej
ul. Barcińska 11
Pakość
Zespół Placówek
Oświatowych
Kościelec

lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
obwodowa komisja wyborcza właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.
Ponadto na podstawie art. 16 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego podaje się do wiadomości wyborców poniższe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę wójtowi gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, w terminie do dnia 12 października 2015 r. Zgłoszenie to może być dokonane
ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące dane wyborcy: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy
zgłoszenie, wskazanie adresu na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek
o
sporządzenie
aktu
pełnomocnictwa
do
głosowania
składa
się
do
wójta
gminy,
w
której
wyborca
jest
wpisany
do
rejestru
wyborców,
w
terminie
do
dnia
16 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo
do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa
do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania, jak również kandydatów w wyborach. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania
w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, a także w domach studenckich
lub zespołach domów studenckich, jak również w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje Urząd Miejski w Pakości, Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Ochrony Zdrowia ul. Rynek 4
pok. nr 1, nr tel. 52 566 60 83 nr faksu 52 566 60 75 adres poczty elektronicznej: spis@pakosc.pl . Stosowne formularze są dostępne w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość
na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl

Burmistrz Pakości

/-/Wiesław Kończal

