OBWIESZCZENIE
Burmistrza I owej
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych, o mo liwo ci g osowania korespondencyjnego przez wyborców
niepe nosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych s wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia g osowania
korespondencyjnego
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pó n. zm.) podaje si do wiadomo ci
wyborców informacj o numerach i granicach obwodów g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych, o mo liwo ci g osowania korespondencyjnego przez wyborców niepe nosprawnych oraz
wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych s wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia g osowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz dzonych na dzie 9 pa dziernika 2011 r.

Granice obwodu g osowania
(wykaz ulic lub miejscowo ci)

Numer obwodu
osowania

1

2
3

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

OWA
ulice: Akacjowa, Blacharska, Boles awa Chrobrego, bp. Wilhelma Pluty,
Daliowa, Drzyma y, Hutnicza, Ja minowa,
Konopnickiej, Ko cielna,
Ko ciuszki, Krótka, Le na, 1-go Maja, 3-go Maja, Mickiewicza, Okrzei,
Piaskowa, Plac Wolno ci, Poprzeczna, Ró ana, Stefana Batorego, Strzelecka,
Surzyna, Zacisze, Zau ek Rybacki
miejscowo ci: BOROWE
CZERNA
CZY ÓWEK
KLIKÓW
KOWALICE
OWA
ulice: Borowska, Kolejowa, M ska, Traugutta, eromskiego

4

OWA
ulice: Dolanowo, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pa acowa,
Pu askiego, Sportowa, Syrokomli, aga ska, aków

5

miejscowo ci: KONIN AGA SKI
AGANIEC

6

miejscowo ci: JANKOWA AGA SKA
SZCZEPANÓW
WILKOWISKO

Poniatowskiego,

Hala sportowa
ul. Piaskowa 2b
owa
Szko a Podstawowa im. Lotników
Alianckich
ul. Kolejowa 11
owa
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych
ul. Pa acowa 1
owa
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w I owej
ul. aga ska 15
owa

wietlica wiejska w Koninie aga skim
Konin aga ski 29a
Szko a Podstawowa
w Szczepanowie
Szczepanów 39a

- obwody oznaczone symbolem, posiadaj lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepe nosprawnych.
- obwody oznaczone symbolem, zarz dzeniem Nr 91/11 Burmistrza I owej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla
celów g osowania korespondencyjnego, zosta y wyznaczone dla celów g osowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepe nosprawni mog sk ada wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach g osowania dostosowanych
do potrzeb wyborców niepe nosprawnych w terminie do dnia 25 wrze nia 2011 r. do Urz du Miejskiego w I owej.
Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407,
z pó n. zm.) oraz wyborca, który najpó niej w dniu g osowania ko czy 75 lat, mo e w terminie do 29 wrze nia 2011 r. z
wniosek do Burmistrza I owej o sporz dzenie aktu pe nomocnictwa do g osowania w jego imieniu.
Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych mo e g osowa korespondencyjnie.
Uwaga!
W przypadku zg oszenia przez wyborc niepe nosprawnego zamiaru g osowania korespondencyjnego, g osowanie za po rednictwem
pe nomocnika jest wy czone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pe nomocnictwa, g osowania korespondencyjnego oraz
za wiadcze o prawie do g osowania mo na uzyska w Urz dzie Miejskim w I owej przy ul. eromskiego, budynek nr 27, pokój nr 7
albo pod nr telefonów: 68 368 14 10; 68 368 14 19 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: m.szulc@ilowa.pl; e.kosela@ilowa.pl
Lokale wyborcze b

otwarte w dniu g osowania 9 pa dziernika 2011 r. (niedziela) w godz. od 700 do 2100.

Przed przyst pieniem do g osowania wyborca b dzie obowi zany okaza obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo liwiaj cy stwierdzenie to samo ci.
Burmistrz
/-/ Adam Gliniak

