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Obwieszczenie 

Wójta Gminy Przytyk 

z dnia 18 września 2015r. 

                Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 

poz.112 , z późn. zm. )oraz Uchwały Nr XXVII.144.2012 Rady Gminy  w Przytyku z dnia  28 grudnia 2012 

roku w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic               

i siedzib obwodowych komisji wyborczych  podaje się do publicznej wiadomości informacje o numerach   

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

obwodowych  komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz          

o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.  

LP. Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

1. Sołectwo : Przytyk, Podgajek ul. Boczna ,Cicha, 
Kwiatowa, Zachęta ,Maksymilianów ,Studzienice, 
Zameczek ,Żerdź 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Przytyku ul. Szkolna nr 3 

 
2. Sołectwo :Podgajek ul. Adama Mickiewicza 

Domaniowska ,Kościelna, Tomaszowska ,Wrzoska , 
Zameczek Kolonia ,Słowików ,Stefanów ,Oblas 
Krzyszkowice ,Młódnice, 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Przytyku ul. Szkolna nr 3 

3. Sołectwo : Kaszewska Wola, Suków, Sukowska Wola Remiza OSP w Sukowie 
/ lokal  dostosowany                       
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych/ 
/lokal wyznaczony                       
do głosowania 
korespondencyjnego/ 

4. Sołectwo: Domaniów, Wólka Domaniowska 
Potkanna, Ostrołęka, Posada ,Goszczewice ,Wrzos, 
Jabłonna ,Wygnanów 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
we Wrzosie 

Wrzos nr 6 
5. Sołectwo: Dęba ,Glinice, Wrzeszczów ,Wola 

Wrzeszczowska 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
we Wrzeszczowie 
Wrzeszczów 47 

/ lokal  dostosowany                     
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych / 
/lokal wyznaczony                          
do głosowania 
korespondencyjnego/ 

Uwaga:  

1.Głosowanie odbędzie się w dniu 25 października 2015r. ( niedziela) w wyżej wymienionych lokalach   

Obwodowych Komisji Wyborczych w godz. 700  do 2100 . 

2.Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać Obwodowej Komisji 

Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.  

3.Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Wójtowi Gminy Przytyk najpóźniej     

do  dnia  12 października 2015r. 

4.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności                         

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U z  2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.) oraz wyborca, 

który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może zgłosić do Urzędu  Gminny w Przytyku 

najpóźniej do dnia 16 października 2015r. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania w jego imieniu.  

                                                                                                                                               Wójt Gminy                                                                                 

                                                                                                                                 /-/Dariusz Wołczyński  


