
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Brzeźnio  

z dnia 7 września 2011 r. 
 

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.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach 
stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
utworzonych na obszarze gminy Brzeźnio oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowa-
nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  

 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba obwodowej 

komisji  wyborczej (adres) 

       1.  
Dębołęka,  Próba,  Rembów, 
Tumidaj, Zapole 

Szkoła  Podstawowa  w Brzeźniu, ul.Szkolna 2 

2. 

Barczew,  Lipno,  Pyszków,              
Ruszków,  Stefanów Barczewski 
Drugi, Stefanów Barczewski          
Pierwszy,  Stefanów Ruszkowski, 
Wierzbowa 
 

Szkoła Podstawowa w Barczewie 3 

       3. 

Gęsina,  Kliczków- Kolonia,            
Kliczków Mały,  Kliczków Wielki,           
Krzaki,  Wola Brzeźniowska,                        
Złotowizna 

Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim 45a 

4. 
Gozdy, Ostrów, Podcabaje,  Rybnik, 
Rydzew 

Szkoła Podstawowa w Ostrowie 21 

       5. 
Bronisławów, Brzeźnio,                    
Nowa Wieś, Pustelnik 

Szkoła Podstawowa w Brzeźniu, ul. Szkolna 2 

 
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i nr 5  w Brzeźniu oraz   nr 3  w Kliczkowie Wielkim  
został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą w nim głosować po      
złoŜeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie głosowania, do dnia 25 września 
2011 r. w Urzędzie Gminy w Brzeźniu pok. Nr 7 . 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 721) moŜe głosować korespon-
dencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone zostały  Obwodowe Komisje 
Wyborcze nr 1 i 5   w Brzeźniu  i nr 3 w Kliczkowie Wielkim. 
 
BliŜszych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, 
pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego moŜna uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Brzeźniu w pokoju nr 7 lub pod  nr telefonu 43 820 30 26. 
 
Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę, 9 października 2011 r. w godzinach 7.00 - 21.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wy-
borczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umoŜliwiaj ący stwierdzenie toŜsamości. 

                                                                                                                                      Wójt   Gminy  

                                                                                                                               /-/   Dorota  Kubiak 

 


