
 

ZARZĄDZENIE NR 63/2014 

WÓJTA GMINY POKÓJ 

z dnia 13 października 2014 r. 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania 

korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 16, art. 61a oraz art. 61b ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XVIII/146/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012r.   

w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych  (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r. poz. 1327), Wójt 

Gminy Pokój zarządza: 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 

i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 

16 listopada 2014 r. w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznacza się następującą obwodową komisje wyborczą: 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój . Okręg nr 2. 

§ 3. Załącznik podlega zamieszczeniu na stronie www.gminapokoj.pl (zakładka Wybory Samorządowe 2014) 

oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  

 

 Wójt Gminy Pokój 

 

 

Barbara Zając 

http://www.gminapokoj.pl/


 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2014 

Wójta Gminy Pokój 

z dnia 13 października 2014 r. 

OBWIESZCZENIE 

         WÓJTA GMINY POKÓJ 

z dnia 12 października 2014r. 

 sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych w Gminie Pokój w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 

m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 

listopada 2014 r.  

Na podstawie art. 16, art. 61a oraz 61b ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 

21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 

2012 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic 

i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r. poz. 

1327) podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.                                                                                               

Numer 

 obwodu  

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza budynek byłej Szkoły Podstawowej  

ul. Reymonta 3 

Ładza 
2 Sołectwo: Pokój, ul. Brzeska, Kościelna, 

Krasickiego, Namysłowska, Nowy Świat, 

Podleśna, Skośna, Mariacka, Średnia, 

Wojska Polskiego 

Ochotnicza Straż Pożarna 

ul. Wojska Polskiego 26 

Pokój 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych.)   
3 Sołectwo: Pokój, ul. 1 Maja, Kolejowa, 

Krótka, Krzywa, Reja, Sienkiewicza, 

Opolska, Rataja, Winna Góra, Wolności, 

Żeromskiego 

sala narad Urząd Gminy  

ul. Sienkiewicza 8 

Pokój 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, Obwodowa Komisja 

Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania 

korespondencyjnego))  
4 Sołectwo: Domaradz, Przysiółki: Jagienna, 

Kozuby 

Szkoła Podstawowa 

Domaradz 3 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych) 
5 Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka 

Kuźnia, Lubnów 

Środowiskowy Hufiec Pracy 

ul. Szkolna 5, 

Dąbrówka Dolna 
6  

Sołectwa: Kopalina, Zawiść 

 

Świetlica Wiejska 

ul. Odrodzenia Polski 2, 

Zawiść 
7 Sołectwa: Krogulna, Siedlice, Zieleniec Świetlica Wiejska  

Zieleniec 26A 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych) 
8 Sołectwo: Fałkowice, Przysiółki sołectwa 

Domaradz: Paryż, Świercowskie, Żabiniec 

Świetlica Wiejska 

Fałkowice 6 

W dniu wyborów (tj. 16 listopada 2014 r.) lokale wyborcze czynne będą od godz. 7:00 do godz. 21:00. 

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 w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pokoju Okręg nr 

2. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub 

posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Bliższe informacje udostępniane 

są w Urzędzie Gminy Pokój lub telefonicznie pod numerem 77 4693080 wew.16 oraz zamieszczone na stronie 

www.gminapokoj.pl (zakładka Wybory Samorządowe 2014). 

Wójt Gminy Pokój 

/-/ Barbara Zając 

http://www.gminapokoj.pl/

