
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY MEDYKA 

z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

o numerach i granicach obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych 

do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych oraz wskazanie, 

które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone 

przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania 

korespondencyjnego 

Na  podstawie art. 16 § 1 i art.. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póź. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o 

numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców 

niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone 

przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

 

podaje się do publicznej wiadomości 
 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Medyka dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach  Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1            Sołectwo Hureczko 

Hureczko 100 
Szkoła Podstawowa w Hureczku 

tel. 166780924 

2 Sołectwo Hurko 
Hurko 35 

 Remiza OSP w Hurku 
tel. 604575585 

3 Sołectwo Jaksmanice 
Jaksmanice 76 

Świetlica Wiejska w Jaksmanicach 
tel. 665211098 

4 Sołectwo Leszno 

    Leszno 178 
 Szkoła Podstawowa w Lesznie  

tel. 671-53-94 
 



5 
Część sołectwa Medyka: nr 2-120,  
121-244, 245-361, 364-365, 367-368,  

371-371A 

Medyka 
Hala Sportowa w Medyce 

tel. 166715377 

6 Część sołectwa Medyka: nr 362,366-
366A, 369-370, 372-435B, 436-468,  

481-490, 491-496, 470-480,  
od 511 do końca 

Medyka 
Hala Sportowa w Medyce 

tel. 166715377 

7 Sołectwo Siedliska 
Siedliska 115 

Szkoła Podstawowa w Siedliskach 
tel. 166780882 

8 

Sołectwo Torki 
Torki 29 

Szkoła Podstawowa w Torkach 
tel. 166715229 

9 Zakład Karny w Medyce 
Medyka 404B 

Zakład Karny w Medyce 
tel. 166715746 

             obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców 

                                niepełnosprawnych, 

            Oznaczenie dla głosowania korespondencyjnego 

 Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której 

wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 27 kwietnia 2015 r. 

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

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 4 maja 2015 r. do Urzędu Gminy. 

Wyborca niepełnosprawny o znaczącym 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 póżn. zm.) oraz wyborca, który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy 

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 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. 

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 można uzyskać w Urzędzie Gminy w Medyce, Medyka, pokój nr 

42 albo pod nr telefonu: 166715391 lub w formie elektronicznej, adres e-mail medyka@medyka.itl.pl.  

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 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. 

 
Wójt Gminy Medyka  

 

Marek Iwasieczko 

mailto:medyka@medyka.itl.pl

