
O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Jemielnica 

z dnia 16 października 2014 r.  
 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a, art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.), 

oraz uchwały Nr XXI/123/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na obwody głosowania 

podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, o oraz wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o 

możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 

m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

Numer 

obwodu  

Granice  

obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

Numery 

okręgów 

wyborczych 

1 

 

  

 

 

Sołectwo: Jemielnica 

ulice: Akacjowa, Bema, Dzierżona, Korfantego, Koziołka, 

Modrzejewskiej, Parkowa, Pułaskiego, Smołki, Stawowa, Skłodowskiej, 

Strzelecka od Nr 5 do końca nieparzyste i od Nr 50a do końca parzyste, 

Strzeleckiego, Szkolna, Świętego Wojciecha, Wiejska, Wrzosowa. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Jemielnicy 

Jemielnica ul. Szkolna 2 

 

 

5,6,7 

2 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo: Jemielnica 

ulice: 1-go Maja, 9-go Maja, Arki Bożka, Boczna, Borek, Brzozowa, 

Chłopickiego, Cicha, Dębowa, Długa, Dobisa, Dziwna, Elsnera, 

Gajdowe, Kani, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, 

Lipowa, Marka Prawego, Nowa Kolonia, Nowe Osiedle, Opaleniec, 

Pawlety, Sosnowa, Spokojna, Słonecznikowa, Strzelecka od Nr 1-3 

nieparzyste i od Nr 2-50 parzyste, Stara Kolonia, Tulipanowa, Wesoła, 

Wspólna, Zielona, Żółkiewskiego. 

Publiczne Gimnazjum 

w Jemielnicy 

Jemielnica ul. Szkolna 2a 

 

 

 

 

 

 

8,9,10,11 

3 Sołectwa: Piotrówka, Wierchlesie 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Piotrówce 

Piotrówka ul. Kościuszki 101 

13, 14, 15 

4 Sołectwo: Centawa 

 

Świetlica Wiejska  

w Centawie 

Centawa ul. Powstańców Śl. 13 

2 

 

 

Sołectwo: Barut 

 

Świetlica Wiejska w Barucie 

Barut ul. Wiejska 65 

1 

6 Sołectwo: Gąsiorowice 

 

Świetlica Wiejska  

w Gąsiorowicach 

Gąsiorowice ul. Szkolna 17 

3,4 

7 Sołectwo: Łaziska 

 

Świetlica Wiejska 

w Łaziskach 

Łaziska ul. Strzelecka 37 

12 

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, a wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mogą głosować korespondencyjnie. 

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz zamiar głosowania 

korespondencyjnego należy zgłaszać w terminie do dnia 27 października 2014 r. do Urzędu Gminy Jemielnica. 

Lokalami Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych są siedziby Obwodowych Komisji 

Wyborczych Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy i Nr 2 w Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy. 

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 7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy  

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  

Lokalem wyznaczonym do głosowania korespondencyjnego jest siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Jemielnicy. 

Wszelkie informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego można 

uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica pok. Nr 7 bud. Nr 2 albo pod nr telefonu: 77 46 23 521 lub w formie elektronicznej adres e-mail 

ug@jemielnica.pl 

Wyborca niepełnosprawny, który złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w innym niż 

okręg właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania, a obwód ten jest właściwy dla więcej niż jednego okręgu wyborczego zostanie dopisany 

do spisu wyborców sporządzonego dla okręgu wyborczego o najniższym numerze spośród okręgów, dla których właściwy jest dany obwód 

głosowania. 

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.  

 

Joachim Jelito 

Wójt Gminy Jemielnica 
 

 


