
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radziejów

z dnia 16 października 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do 

wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r.

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 Sołectwa: Bieganowo, Biskupice, Przemystka Szkoła Podstawowa w Bieganowie
Bieganowo 9

2 Sołectwo Czołowo

Świetlica wiejska
w Czołowie 
Czołowo 83a

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3 Sołectwo Płowce
Szkoła Podstawowa  

w Płowcach
Płowce 94

4 Sołectwa: Broniewo, Broniewek-Płowki, Szostka
Remiza OSP  
w Broniewie
Broniewo 8

5 Sołectwa: Opatowice, Pruchnowo, Stary Radziejów Kolonia, Stary Radziejów 
Wieś

Świetlica wiejska  
w Opatowicach
Opatowice 21

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

6 Sołectwa: Czołówek, Kolonia Wąsewo, Zagorzyce
Świetlica wiejska  
w Zagorzycach
Zagorzyce 21a

7 Sołectwa: Skibin, Kwilno-Kłonówek, Piołunowo
Publiczne Gimnazjum  

w Skibinie
Skibin 53

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. w godz. 700 – 2100.

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 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) może 
głosować korespondencyjnie.

Wyborcy wskazani wyżej oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania  
w ich imieniu.

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Radziejów wyznaczam Obwodowe Komisje Wyborcze od Nr 1 do Nr 7.

WÓJT

MAREK SZUSZMAN


