
O B W I E S Z C Z E N I E 
 

WÓJTA GMINY LĄDEK 

z dnia 3 września 2014 r. 

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

uchwały Nr XXXV/207/02 Rady Gminy Lądek z dnia 28 czerwca 2002 r. zmienionej uchwałą Nr LIII /239/14 

Rady Gminy Lądek z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Lądek podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach 

i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach 

przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014  r. w godzinach 7
00

- 21
00

. 

Wyborcy niepełnosprawni mogą: 

1) głosować korespondencyjnie, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 26 

października 2014 r.; 

2) głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 7 listopada 2014 r.  

 
Wójt 

/-/ Arleta Pleśniak 

Nr 

obwodu 

 

Granice  obwodu 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

 

1.  

 

Sługocin 

Sługocin – Kolonia 

Wacławów 

Piotrowo 

Nakielec 

Ratyń 

 
 

Szkoła Podstawowa w 

Ratyniu 

63 276 48 01 

 
(lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

 

2.  

 

Dolany 

Wola Koszucka 

Lądek 

Ląd 

Ląd- Kolonia 

Policko 

Jaroszyn 

Jaroszyn – Kolonia 
 

Szkoła Podstawowa w 

Lądku 

62 276 30 13 

 
(lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych oraz 

wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego) 

 

3.  

 

Ciążeń 

Dąbrowa 

Dziedzice 

Samarzewo 

Ciążeńskie Holendry 

Szkoła Podstawowa w 

Ciążeniu 

63 276 41 66 

 
 (lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych) 


