
Obwieszczenie 
Wojta Gminy Siennica 

z dnia 5 sierpnia 2014 roku 

w sprawie: informacji o numerach oraz granicach obwodow glosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, Iokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym 
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych wlasciwych dia glosowania korespondencyjnego 
oraz Iokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osob 
niepelnosprawnych w Gminie Siennica, w wyborach uzupelniajacych do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzien 7 wrzesnia 2014 roku. 

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 pozn. zm.) podaje si? do wiadomosci wyborcow informacji o numerach oraz 
granicach obwodow glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
Iokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
wlasciwych dla glosowania korespondencyjnego oraz Iokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb osob niepelnosprawnych w wyborach uzupelniajacych do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzieh 7 wrzesnia 2014 roku. 

Nr obwodu 
glosowania 

Granice obwodu glosowania 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

Nr obwodu 
glosowania nazwy solectw nr okregu 

wyborczego 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1 Siennica I, Siennica II, Siennica III 1,2,3,4 
Zespol Szkol w 

Siennicy 
ul. Minska 38 

2 
Kajty, Zakow, Drozdzowka, 
Dzielnik, Kulki - Ptaki, 
Nowodzielnik, Swietochy, 
Zakowek 

5,6 
Zespol Szkol w 

Zakowie 
Zakow 48A 

3 
Nowy Starogrod, Starogrod, 
Dluzew, Majdan, Wolka 
Dluzewska 

7,8 
Niepubliczna Szkola 

Podstawowa w 
Dluzewie 

Dluzew 28A 

4 
Bestwiny, Chelst, Kosminy, 
Lasomin, Dabrowa, Gqgolina, 
Nowe Zalesie, Nowodwor, Zalesie 

9, 10 
Publiczna Szkola 
Podstawowa w 

Siennicy 
ul. Latowicka 16 

j i i -
5 

Pogorzel, Wojciechowka-Julianow, 
Krzywica, Nowa Pogorzel, Strugi 
Krzywickie, Borowek, Grzebowilk 

11, 12, 13 
Publiczna Szkola 

Podstawowa w Nowej 
Pogorzeli 

ul. Palacowa 17 

6 
Boza Wola, Budy Lekawickie, 
L?kawica, Swoboda, Nowy 
Zglechow, Siodlo, Zglechow 

14, 15 
Budynek po szkole 

podstawowej w 
Nowym Zglechowie 
Nowy Zglechow 27 

A 



- obwody oznaczone symbolem, posiadaja. lokale wyborcze dostosowane do potrzeb 
wyborcow niepelnosprawnych. 

» - obwody oznaczone symbolem, zarzadzeniem Nr ZO.0050.21.2014 Wojta Gminy 
Siennica w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celow 
glosowania korespondencyjnego, zostaly wyznaczone dla celow glosowania 
korespondencyjnego. 

Wyborcy niepelnosprawni mogq. skladac wnioski o dopisanie ich do spisu wyborcow 
w obwodach glosowania dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych 
w terminie do dnia 24 sierpnia 2014 r. do Urz^du Gminy. 

Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z pozn. zm.) oraz 
wyborca, ktory najpozniej w dniu glosowania konczy 75 lat, moze w terminie do 28 sierpnia 
2014 r. zlozyc wniosek do Wojta Gminy o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania 
w jego imieniu. 

Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych moze glosowac korespondencyjnie. 

Uwaga! 

W przypadku zgloszenia przez wyborcy niepelnosprawnego zamiaru glosowania 
korespondencyjnego, glosowanie za posrednictwem pelnomocnika jest wylaczone. 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborcow, udzielenia pelnomocnictwa, 
glosowania korespondencyjnego oraz zaswiadczen o prawie do glosowania mozna uzyskac w 
Urzedzie Gminy Siennicy przy ul. Kolbielskiej 1 pokoj nr 13 albo pod nr telefonow: 
25 757-20- 20 lub w formie elektronicznej, adres e-mail ugsiennica@poczta.fm 

Lokale wyborcze b$d% otwarte w dniu glosowania 7 wrzesnia 2014 r. (niedziela) 
w godzinach od 7.00 do 21.00. 

Przed przystaj)ieniem do glosowania wyborca b?dzie obowiazany okazac obwodowej 
komisji wyborczej dowod osobisty lub inny dokument umozliwiajacy stwierdzenie 
tozsamosci. 

mailto:ugsiennica@poczta.fm

