Zarządzenie
nr RO.0050.157.2015.BP
Burmistrza Prószkowa
z dnia 22 września 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 osób niepełnosprawnych
uprawnionych do udziału w wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w zarządzonych na dzień 25 października 2015r. wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX /151/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6
września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic oraz 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 X/66/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z
dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych
na dzień 25 października 2015r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
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 osób niepełnosprawnych uprawnionych do
udziału w wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 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 zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków, a także
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na tablicach
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Prószków.
Zastępca Burmistrza
/-/
Anna Wójcik

Załącznik
do Zarządzenia nr RO.0050.157.2015.BP
Burmistrza Prószkowa z dnia 22 września 2015r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Prószkowa
z dnia 22 września 2015r.
Na podstawie art. art. 16 § 1 oraz art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.
112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX /151/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy
Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz 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 X/66/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w zarządzonym na dzień 25 października 2015r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Prószkowa podaje do wiadomości publicznej
informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
wyborczej

1

Chrząszczyce, Folwark, Górki

Chrząszczyce ul. Opolska 32
salka parafialna

2

Prószków, ul. Daszyńskiego, ul. Osiedle Leśne,
ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. Sportowa,
ul. Powstańców, ul. Ogrodowa, ul. Wiosenna,
ul. Partyzancka, ul. Leśna, ul. Rudnicka,
ul. Piaskowa, ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka,
ul. Osiedle, ul. Pomologia, ul. Zawadzkiego,
ul. Zamkowa z wyłączeniem nr 2 i 8

Prószków ul. Daszyńskiego 6
Ośrodek Kultury i Sportu;
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych .Obwodowa Komisja
Wyborcza właściwa dla celów głosowania
korespondencyjnego

3

Ligota Prószkowska

Ligota Prószkowska ul. Szkolna 25
Publiczna Szkoła Podstawowa

4

Boguszyce, Chrzowice, Źlinice

Boguszyce ul. Opolska 17
Zespół Szkolna – Przedszkolny

5

Zimnice Wielkie, Zimnice Małe

Zimnice Wielkie ul. Opolska 47
świetlica wiejska
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych .Obwodowa Komisja
Wyborcza właściwa dla celów głosowania
korespondencyjnego

6

Winów

Winów ul. Szkolna 14
świetlica wiejska
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych .Obwodowa Komisja
Wyborcza właściwa dla celów głosowania
korespondencyjnego

7

Przysiecz

Przysiecz ul. Szkolna 14
sala przy stacji Caritas

8

Złotniki, Nowa Kuźnia

Złotniki ul. Opolska 40

świetlica wiejska
9

Prószków, ul. Zielona, ul. Polna,
Prószków ul. Zamkowa 2
ul. Szpitalna, ul. Stara Kuźnia,
sala Gminnego Zarządu TSKN Prószków
ul. Młyńska, ul. Krasickiego,
ul. Słoneczna, ul. Stawowa,
ul. Kasztanowa, ul. Opolska, ul. Zamkowa nr 2 i 8,
ul. Kopernika, ul. Szkolna,
ul. Kościuszki, ul. Korfantego,
ul. Eichendorfa, sołectwo Jaśkowice

10

Dom Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 2 i 8

Prószków ul. Zamkowa 8
Dom Pomocy Społecznej

Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy od godz. 7.00 do godz. 21.00
w dniu 25 października 2015r.

Osoba uprawniona do udziału w wyborach może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi Prószkowa ustnie, pisemnie, telefaksem
lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 12 października 2015r. (termin wydłużony zgodnie
z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). W zgłoszeniu tym można dodatkowo zażądać dołączenia do
pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Dla celów
głosowania korespondencyjnego właściwe są obwodowe komisje wyborcze mające siedziby w
lokalach dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie
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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mogą głosować przez pełnomocnika.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Prószkowa najpóźniej
do dnia 16 października 2015r.

Bliższe informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, a także innych
kwestii związanych z zarządzonym na dzień 25 października 2015r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
udostępnianie są w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, telefonicznie
pod nr: 774013700 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków.

