
Zarządzenie  
nr RO.0050.47.2015.BP 
Burmistrza Prószkowa 
z dnia 25 lutego 2015r .  

 
w sprawie treści obwieszczenia o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 

o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz o obwodowych 
komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy 
(Dz.U. nr 21  poz. 112 z późn. zm.), uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                                   
6 września 2012r.  w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody do głosowania i ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwały Nr XXI/162/2012/ Rady Miejskiej 
w Prószkowie z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy 
Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, uchwały Nr IV/30/2015/Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie 
dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do stanu 
faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr IV/29/2015 Rady 
Miejskiej  w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 

 
 zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się treść Obwieszczenia o numerach oraz granicach stałych i odrębnych 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,                           
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, jak też o obwodowych 
komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.,                     
jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2  

 
Jeden egzemplarz Obwieszczenia, o którym mowa w § 1 przekazuje się Komisarzowi 

Wyborczemu w Opolu. 
 

§ 3 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości 
publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków 
najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.  

Zastępca Burmistrza  
              /-/ 
     Anna Wójcik 

 


