
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Parczewa 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

o numerze, granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 

wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych 

na dzień 4 września 2016 r. 

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz 

uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Parczew na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 4476) 

podaję do publicznej wiadomości informację o numerze, granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 

wyborczej wg poniższego: 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

9 Brudno, Koczergi, Królewski Dwór 
Remiza Strażacka w Koczergach 

Koczergi 97 
tel. (83) 355-12-60 

Lokal usytuowany w Remizie Strażackiej w Koczergach nie jest dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Obwód wyznaczony został dla celów głosowania korespondencyjnego. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym łub 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.) może 

głosować korespondencyjnie, w tym przy pomocy nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca 

niepełnosprawny zgłasza Burmistrzowi najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2016 r. 

Wyborcy niepełnosprawni 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.) oraz 

wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wnioski w sprawie ustanowienia 

pełnomocnika można składać do Burmistrza do dnia 26 sierpnia 2016 r. 

Głosowanie odbędzie się 4 września 2016 r. w godzinach od 7— do 21— 

Burmistrz Parczewa 

( - ) mgr Paweł Kędracki 


