
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1  i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz.112, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/324/2012 Rady Miejskiej
w Swarzędzu  z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Swarzędz na stałe obwody
głosowania,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  siedzib  obwodowych  komisji  wyborczych
(Dziennik  Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego  z  2012  r.,  poz.  6193)  podaje   się  do
wiadomości wyborców informację: o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie
obwodowej  komisji  wyborczej,  lokalu  wyborczym  dostosowanym  do  potrzeb  wyborców
niepełnosprawnych,  obwodowej  komisji  wyborczej  wyznaczonej  do  głosowania
korespondencyjnego,  możliwości  głosowania  przez  pełnomocnika  oraz  możliwości  głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w wyborach uzupełniających  do Rady
Miejskiej w Swarzędzu.

   §1

Wojewoda  Wielkopolski  Zarządzeniem  Nr  748/14  z  dnia  9  grudnia  2014  r.  w  sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Swarzędzu w okręgu wyborczym Nr 14
wyznaczył datę wyborów na dzień 1 marca 2015 r. 

      §2
Zarządzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Swarzędzu w okręgu wyborczym

Nr 14, obejmują Swarzędz, ulice:  Augusta Cieszkowskiego od nr 37A do 37G, ul. Gryniów,
osiedle Czwartaków nr 2, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23.

§3
Siedziba  Obwodowej  Komisji  Wyborczej   Nr  14  -   Przedszkole  Nr  2  w  Swarzędzu,

os. Czwartaków 8.

§4
Wyborca  niepełnosprawny  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności

w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.  Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat  mogą w terminie do 20 lutego 2015 r.
złożyć  wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w jego imieniu.

§5
 Wyborca niepełnosprawny o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych  może  głosować  korespondencyjnie.  Zamiar  głosowania
korespondencyjnego,  w tym przy pomocy nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille'a, wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi  Miasta i Gminy Swarzędz w terminie do dnia
9 lutego 2015 r.

UWAGA !
W  przypadku  zgłoszenia  przez  wyborcę  niepełnosprawnego  zamiaru  głosowania

korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
            Wyborca niepełnosprawny  zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użycia nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a zgłasza w terminie do dnia 16 lutego
2015 r.  
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 1 marca 2015 r. w godzinach  7oo do 21oo.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej
komisji  wyborczej  dowód  osobisty  lub  inny  dokument  ze  zdjęciem  umożliwiający
stwierdzenie tożsamości.

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

                                                                                                      Marian Szkudlarek


