
Obwieszczenie  

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 7 października 2014 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. 

Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych dla 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia 

głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 

1134) na dzień 16 listopada 2014 roku. 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania  
 

Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej 

1 

 

 

Baranów (ulice: Puławska, Leśna, Tartaczna, 
Spółdzielcza, Rynek, Stawowa, Błotna, Polna, 

Zacisze, Zielona, Przytulna, Długa, Cicha, 
Weselna, Buźniczna), Pogonów, Motoga 

Urząd Gminy,  

ul. Rynek 14, 

24-105 Baranów 

 
 

2 Baranów (ulice: Południowa, Michowska, 
Czołnowska, Słoneczna, Piaskowa, Zagrody, 

Krótka, Środkowa, Wąska, Północna, Szkolna, 
Cmentarna, Powstania Styczniowego, 

Wschodnia, Gen. Kruka – Heydenreicha, 
Poprzeczna), Czołna 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny 

 w Baranowie 

ul. Szkolna 2, 

24-105 Baranów 

3 

 

 

Dębczyna, Składów, Zagóźdź Świetlica wiejska, 

Zagóźdź 25, 

24-105 Baranów 

4 

 

Gródek, Łukawica, Nowomichowska, 
Karczunek, Łukawka 

Świetlica wiejska, 

Łukawka 26B, 

24-105 Baranów 

5 Huta, Kozioł, Wola Czołnowska Świetlica wiejska, 

Kozioł 40B, 

24-105 Baranów 

6 

 

 

Klin, Śniadówka, Łysa Góra, Niwa Świetlica wiejska, 

Śniadówka 48, 

24-105 Baranów 



 

 

– obwód oznaczony symbolem, posiada lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych.  

Wszystkie obwody są  wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 721, ze zm.) 
oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, mogą w terminie do 7 
listopada 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Baranów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania w jego imieniu. 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w 
alfabecie Braille’a, wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy Baranów w terminie do dnia 26 
października 2014 r. 

 

Uwaga! 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

 

Wyborca niepełnosprawny, zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a zgłasza w terminie do dnia 3 listopada 
2014 r. 

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania 
korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Baranów 

Dane teleadresowe: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, tel. 81 8834027, faks 
81 8834041, e-mail: gmina@gminabaranow.pl 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 
21.00. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji 
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie 
tożsamości. 

 

Wójt Gminy Baranów   

/–/ inż. Robert Gagoś 


