
Obwieszczenie 

Wójta Gminy Siennica 
z dnia 10 października 2014 roku 

 

w sprawie:  informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym 

o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego 

oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Gminie Siennica, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. 

     Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach 

oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz  lokalach obwodowych komisji wyborczych 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

 

Nr obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania   

Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej nazwy sołectw nr okręgu 

wyborczego 

 

1 

 

Siennica I, Siennica II, Siennica III 

 

1, 2, 3, 4 

Zespół Szkół w 

Siennicy 

ul. Mińska 38 

   

  

2 

Kąty,  Żaków,  Drożdżówka, 

Dzielnik,  Kulki - Ptaki, 

Nowodzielnik,  Świętochy, 

Żakówek 

 

5, 6 

Zespół Szkół w 

Żakowie 

Żaków 48A 

 

3 

Nowy Starogród,  Starogród, 

Dłużew,  Majdan, Wólka 

Dłużewska 

 

7, 8 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w 

Dłużewie 

Dłużew 28A 

 

4 

Bestwiny,  Chełst,  Kośminy, 

Lasomin,  Dąbrowa,  Gągolina, 

Nowe Zalesie, Nowodwór, Zalesie 

 

9, 10 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Siennicy 

ul. Latowicka 16 

   
 

5 

Pogorzel, Wojciechówka-Julianów, 

Krzywica, Nowa Pogorzel, Strugi 

Krzywickie, Borówek, Grzebowilk 

 

11, 12, 13 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Nowej 

Pogorzeli 

ul. Pałacowa 17 

              

 

6 

Boża Wola, Budy Łękawickie, 

Łękawica, Swoboda, Nowy 

Zglechów, Siodło, Zglechów 

 

14, 15 

Budynek po szkole 

podstawowej w 

Nowym Zglechowie 

Nowy Zglechów 27 

                
 



   - obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych.  

 

   - obwody oznaczone symbolem, zarządzeniem Nr ZO.0050.85.2014 Wójta Gminy 

Siennica w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów 

głosowania korespondencyjnego, zostały wyznaczone dla 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 może głosować korespondencyjnie. 

Wyborca niepełnosprawny w terminie do dnia 26 października 2014 r.  zgłasza zamiar 

głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a do Urzędu Gminy. 

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 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz 

wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia             

7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania w jego imieniu. 

Wyborca, na swój pisemny wniosek, wniesiony do Urzędu Gminy terminie do dnia      

11 listopada 2014 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 

na obszarze Gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. 

Uwaga! 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, 

głosowania korespondencyjnego, dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie 

głosowania na obszarze Gminy można uzyskać w Urzędzie Gminy Siennicy przy                  

ul. Kołbielskiej 1 pokój nr 13 albo pod nr telefonów: 25 757-20-20 wew. 23 lub  w formie 

elektronicznej, adres e-mail ugsiennica@poczta.fm 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)                  

w godzinach od 7.00 do 21.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej 

komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie 

tożsamości. 

 


