
 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA  GMINY  WILKÓW  

z dnia 16 października 2014 r.  

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych,  lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rady gminy, rady powiatu 

i sejmiku województwa oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 16  § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, 

poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016  

i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) w związku z uchwałą  

Nr XVIII/137/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe 

obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Opolskiego 

z 2012 r. poz. 1411) podaję do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz 

wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

 

 
lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego 

 

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. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille
’
a wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy Wilków w terminie do dnia  

27 października 2014 r. 

          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 oraz wyborca, który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania składa się do Wójta Gminy Wilków w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. 

Głosowanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r.  w godzinach od  7
00

  do 21
00

. 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Wilków 

                                                                                                                                            mgr Bogdan Zdyb  

Numer  

obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba Obwodowej  

Komisji Wyborczej 

1 
Sołectwo: 

Bukowie z przysiółkiem Chrząstów 

 

 

 

Szkoła Podstawowa, 

ul. Lipowa 54, Bukowie 

 

 

 

2 
Sołectwa: 

Dębnik, Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice 

 
 

 

Kaplica, 

Lubska 25a, Lubska 

 

 

 

3 
Sołectwa: 

Idzikowice, Jakubowice 

 

 

 

Szkoła Podstawowa, 

Idzikowice 24a, Idzikowice 

 

 

 

4 
Sołectwo: 

Krzyków 

 
 

 

Świetlica,  

Krzyków 28, Krzyków 

 

 

 

5 
Sołectwa: 

Pągów z przysiółkiem Pągówek, Pszeniczna 

 

 

 

Świetlica, 

ul. Główna 19, Pągów 

 

 

 

6 
Sołectwo: 

Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór) 

 

 

 

Dom Kultury, 

ul. Wrocławska 16,Wilków 

 

 

 

7 
Sołectwo:  

Wojciechów 

 

 

 

Świetlica, 

Wojciechów 31a, Wojciechów 
 


