
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Klwów 

z dnia 14 października 2014 r. 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla 

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. 

 

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 późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/120/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012 r.  

w sprawie podziału gminy Klwów na stałe obwody głosowania – Wójt Gminy Klwów podaje do 

publicznej wiadomości wyborców informacje 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 wyborów niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są 

wyznaczone przez Wójta Gminy Klwów dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego                         

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.: 

 

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba obwodowej komicji wyborczej 

1  

Sołectwa: Borowa Wola, 

Brzeski, Ligęzów, Klwów, 

Podczasza Wola i Kadź 

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 

lokal przystosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych oraz wyznaczony do celów 

głosowania korespondencyjnego 

2  

Sołectwa: Drążno, Nowy 

Świat i Sulgostów 

Remiza OSP w Sulgostowie 

lokal przystosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych oraz wyznaczony do celów 

głosowania korespondencyjnego 

 

3  

Sołectwa: Przystałowice 

Duże, Przystałowice Duże – 

Kolonia i Sady - Kolonia 

Wiejskie Centrum Kultury w Przystałowicach 

Dużych 

lokal przystosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych oraz wyznaczony do celów 

głosowania korespondencyjnego 

4  

Sołectwa: Głuszyna, 

Kłudno, Ulów i Kolonia 

Ulów 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie  

lokal przystosowany dla wyborców 

niepełnosprawnych oraz wyznaczony do celów 

głosowania korespondencyjnego 

 - lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych 

- lokal wyznaczony dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 

 

 

W lokalach obwodowych komisji wyborczych przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, w godzinach 7.00 – 21.00. 

 

Wójt Gminy Klwów 

    /-/Piotr Papis 


