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

Wójta Gminy Branice
z dnia 28 października 2016 r.

Na podstawie art.  16 §1 i  2  oraz  art.  61a ustawy z  dnia  5 stycznia  2011 r.  –  Kodeks
wyborczy  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  21,  poz.  112,  z  późn.  zm.)  Wójt  Gminy  Branice  podaje  do
wiadomości  wyborców  informację  o  numerze oraz  granicach  obwodu głosowania,  wyznaczonej
siedzibie obwodowej komisji  wyborczej dla  danych  wyborów  oraz  możliwości  głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Branice
zarządzonych na dzień 27 listopada 2016 r. 

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

6. Sołectwa:
Jędrychowice,
Lewice

Świetlica Wiejska w Lewicach
Lewice 25 B

lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego

W dniu głosowania lokale czynne będą od godziny 7.00 do 21.00.

Głosowanie korespondencyjne.
Głosować  korespondencyjnie  mogą  wyborcy  posiadający  orzeczenie  o  znacznym  lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
4)  orzeczenie  o  zaliczeniu  do  II  grupy  inwalidów,  a także  osoby  о  stałej  albo  długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosowanie przez pełnomocnika.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat
lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  w tym
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
4)  orzeczenie  o  zaliczeniu  do  II  grupy  inwalidów,  a także  osoby  о  stałej  albo  długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Informacje  w  sprawach  rejestru  i  spisu  wyborców,  udzielenia  pełnomocnictwa,  głosowania
korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Branicach ul. Słowackiego 3, I piętro pokój nr 11, albo pod nr telefonu: 77/ 4868228 w. 25.

Wójt Gminy Branice
/-/Sebastian Baca


