
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY GRUDUSK 

z dnia 7 kwietnia 2015 roku. 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach 

obwodów głosowania  oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  

      Na podstawie art. 16  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.) oraz  uchwały  Nr 119/XXIV/2012  Rady Gminy  z dnia 26 września 2012 r. sprawie 
podziału  gminy  Grudusk  na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów,  granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 

poz. 6926 z dnia 17 października 2012 r.)    podaje się  do wiadomości wyborców  informację o 
numerach i granicach stałych obwodów głosowania,  wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych oraz  możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

 

1 

 

miejscowość: Grudusk- ulice: Cicha, Ciechanowska, 

Kolejowa, Konopnickiej, Mazowiecka, Mościckiego, Nowa, 

50-lecia PCK, Polna, Sienkiewicza, Strażacka, Szkolna, 

Żeromskiego. 

miejscowości: Grudusk- Brzozowo, Grudusk-Olszak 

Zespół Placówek Oświatowych 

Gimnazjum Publiczne 

ul. Szkolna 2 

06-460 Grudusk 

                  

 

2 

 

 

miejscowości: 

Borzuchowo-Daćbogi, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie, 

Pszczółki-Czubaki, Pszczółki Górne, Pszczółki-Szerszenie, 

Purzyce-Rozwory, Purzyce - Pomiany, Purzyce-Trojany, 

Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Wiksin, 

Wiśniewo, Żarnowo 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

Plac Grunwaldu 4 

06-46- Grudusk 

 

 

 

3 

 

miejscowości: 

Dębowo, Humięcino, Humięcino-Andrychy, Humięcino-

Klary, Humięcino-Koski, Humięcino-Retki, Leśniewo 

Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, 

Mierzanowo - Kolonia, Nieborzyn, Polanka, Przywilcz, 

Stryjewo Małe,  

Stryjewo Wielkie, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie 

Dom Strażaka 

Łysakowo  59 

06-460 Grudusk 

   

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu  10 maja 2015 r.  w godz. 7
00

 - 21
00 

 . 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę wójtowi do dnia 
25 kwietnia 2015 r. 
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę 
niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. 
                 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 oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 
lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. 

Wniosek w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa składa się do Wójta Gminy do dnia 1 maja 
2015 r. 
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez 

wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.              



 

        - lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

 - obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego 
 

 

 

                         Wójt Gminy 
          /-/ mgr Jacek Oglęcki

 

 

Uwaga! 

Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców  

niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego (art.12aKW) 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
          
 

 


