OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Z DNIA 19 MARCA 2019 ROKU
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy
/Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późń. zm./, w związku z Zarządzeniem Nr 6 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 8 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do
Rady Gminy Solec nad Wisłą, w okręgu wyborczym nr 4, podaję do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania nr 1 i 2, siedzibach obwodowych
komisji wyborczych utworzonych Uchwałą Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
Nr XLIX/264/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3443), a także możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

Nr
obwodu

1

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Sołectwa: Kłudzie

Gminny Ośrodek Kultury
w Solcu nad Wisłą, Plac
Bolesława Śmiałego 6
Lokal dostosowany dla wyborców
niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Boiska, Boiska –
Kolonia

Strażnica Ochotniczej Straży
Pożarnej w Boiskach
Lokal dostosowany dla
wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w wyborach ponownych do Rady Gminy w Solcu nad Wisłą, w okręgu
wyborczym nr 4 odbędzie się we wskazanych powyżej lokalach w dniu 28 kwietnia 2019r.,
w godz. 7.00 – 21.00.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, należy zgłosić do
Komisarza Wyborczego w Radomiu do dnia 13 kwietnia 2019 r. ustnie, pisemnie, faksem lub
e-mailem. Komisarz Wyborczy w Radomiu I, ul. Żeromskiego 53 pok. 154, 26-600 Radom, tel.
48 363 97 45, fax. 48 363 27 94, e-mail: rad-lukasz.kluska@kbw.gov.pl.

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 19 kwietnia
2019 r. Przez pełnomocnika nie mogą głosować osoby, które zgłosiły zamiar głosowania
korespondencyjnego.
Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, tel./fax (48) 3761-266,
e-mail: gmina@solec.pl.
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