
OBWIESZCZENIE 
 

Wójta Gminy Łubniany 
z dnia 14 października 2014 r. 

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
wyznaczonych dla głosowania korespondencyjnego i lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta 
dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r. 
 

NR 
OBWODU 

GŁOSOWANIA 

GRANICE 
OBWODU 

GŁOSOWANIA  

SIEDZIBY  
OBWODOWYCH 

KOMISJI WYBORCZYCH 
 
1 
 

Sołectwo: Brynica Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 47, 
Brynica 

 
2 
 

Sołectwo: Jełowa, 
Grabie, Kobylno Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 15, Jełowa 

 
3 
 

Sołectwo: Biadacz Gimnazjum Publiczne, ul. Szeroka 10, Biadacz 
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych) 

 
4 
 

Sołectwo: 
Luboszyce, Kępa Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 4, Luboszyce 

 
5 
 

Sołectwo: 
Kolanowice 

Świetlica Wiejska, ul. Sportowa 1, Kolanowice 

6 

Sołectwo:  
Łubniany, 
Dąbrówka 
Łubniańska, 
Masów 

Szkoła Podstawowa, ul. Opolska 51 Łubniany 
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 
obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów 
głosowania korespondencyjnego, właściwego dla 
okręgu wyborczego nr 15) 

 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz.721) może zagłosować korespondencyjnie, zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy  z dnia 5 stycznia 2011 roku 
(Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) . Wyborca powinien zgłosić to Wójtowi Gminy w terminie do dnia 26 października 
2014 roku. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa wyborcy należy składać do Wójta w terminie do dnia 7 listopada 2014r. Bliższe informacje 
udostępniane są w Urzędzie Gminy w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104, pokój nr 10 B albo pod nr telefonu              
77 4270588 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 
 

WÓJT GMINY ŁUBNIANY 
 

                                                                                                                                                        KRYSTIAN BALDY 


