
O b w i e s z c z e n i e 
Wójta Gminy Borki 

z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji 
Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 
   Na podstawie art. 16 § 1 i 2, art. 53a § 1 i art. 53b § 1  i 7  ustawy z dnia  
5 stycznia 2014 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
w związku z art. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.113, z późn. zm) podaje  informację o numerach oraz obwodach 
głosowania utworzonych uchwałą  Rady Gminy Borki nr XXIII/136/2013 z dnia 21 lutego 
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 1469 z dn. 13 marca 2013 r. 
 
     Nr 
obwodu 

      
               Granice obwodu 

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

       

      1  
 Borki, Olszewnica, Pasmugi,Sitno   
 Stara Wieś od nr 94 do nr 113 

Szkoła Podstawowa 
w Borkach  
 

      2    Krasew, Wola Chomejowa Szkoła Podstawowa 
w Krasewie 

      3    Tchórzew-Kolonia Szkoła Podstawowa 
w Tchórzewie-Kolonii 

      4   Nowiny, Osowno, Wola     
  Osowińska 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Woli 
Osowińskiej 

      5 Maruszewiec Nowy, Maruszewiec,
Stara Wieś od nr 1 do 93 i od nr 
114 do końca, Tchórzew, Wrzosów

Remiza OSP 
w Starej Wsi 

   obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
   obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów głosowania 
korespondencyjnego. 
        Do dnia 25 kwietnia 2015 r. wyborcy mogą zgłaszać do Wójta zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym pragnący głosować przy pomocy nakładki na kartę 
sporządzonej w alfabecie Braille’a. Wyborcy niepełnosprawni oraz ci, którzy w dniu 
głosowania będą mieli ukończone 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wnioski w 
sprawie ustanowienia pełnomocnika można składać do Wójta do dnia 4 maja 2015 r. 
 
Głosowanie odbędzie się w dniu 10 maja 2015 r. r. od godz.700 do 2100 
 

   Wójt Gminy Borki 

     Radosław Sałata 


