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

z dnia 25 września 2015 r. 
 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego, lokalach obwodowych 
komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  
 
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz.112 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w 
tym o 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 Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 

 
     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 

   obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych. 

  obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego 
Uwaga: 
1.Wyborcy do dnia 12 października 2015 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a. 
2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 16 października 2015 r. (piątek) 
mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.  
3. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte 
w godz. 7.00 – 21.00. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, 
głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Borki, pokój nr 15, mailem lub pod nr telefonu (81) 85 74 225.  

 

Wójt Gminy Borki 

Radosław Sałata 


