
O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Gminy Baborów  

z dnia 2 kwietnia 2015 roku 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości glosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla 
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 

Na podstawie art. 16 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 
102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 z 
2014r., poz. 179, poz. 180, poz. 1072) oraz Uchwały Nr XIX-211/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału 
Gminy Baborów na stałe obwody glosowania i ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego 2012 poz. 1282) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
o możliwości glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są 
wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia glosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 r. informuję, co następuje 

Dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyznaczone są stałe 
obwody glosowania, których granice i numery, a także siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawia poniższe zestawienie: 
 

Nr 

obwodu 
Granice obwodu 

Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1 

Baborów ulice: Dąbrowszczaków, Głubczycka, 

Wąska, Polna, Opawska, Kolejowa, Nowa, Rynek, 

Powstańców, Moniuszki, Plac Dworcowy, 

Młynówka;  

 

Gminny Ośrodek 

Kultury, 

ul. Rynek 17, 

Baborów 

2 

 

 

Baborów ulice: 40 lecia PRL, Rzemieślników, 

Osiedlowa, Witosa, Słoneczna, Kwiatowa, 

Strażaków, Stawowa, Róży Wiatrów, Kościuszki, 

Krakowska, Osiedle Akacjowe, Raciborska, 

Piaskowa, Krzyżowa, Szkolna, Wodna; 

 

Urząd Miejski, 

ul. Dąbrowszczaków 2a, 

Baborów 

lokal dostosowany do 

potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

3 

 

 

Baborów, ulice: Świerczewskiego, Wiejska, 

Ogrodowa., 

sołectwa: Dziećmarów , Sułków, Księże Pole 

i Dzielów; 

 

Zespół Szkolno -

Przedszkolny, ul. Wiejska 

5a, Baborów 

lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców 

niepełnosprawnych 

4 

sołectwa: Babice, Boguchwałów, Czerwonków 

z kolonią Czerwonków - Osiedle, Sucha Psina; 

 

Strażacki Dom Ludowy, 

Sucha Psina 28, Sucha 

Psina 

5 

sołectwa: Raków, Szczyty, Tłustomosty z kolonią 

Langowo. 

 

Centrum Kształcenia, 

Raków 75, Raków 

 

 

 obwody oznaczone tym symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych. 

 

 obwody oznaczone tym symbolem, zostały zarządzeniem Nr OW-32/15 Burmistrza 

Gminy Baborów w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów 

glosowania korespondencyjnego, wyznaczone dla celów glosowania korespondencyjnego.  

 

  

Lokale wyborcze czynne od godz. od 700
 do 2100. 

 

Głosowanie korespondencyjne 
Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze może głosować korespondencyjnie - zamiar takiego głosowania zgodnie z ustawą – Kodeks 

wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborca powinien zgłosić  Burmistrzowi Baborowa w terminie do dnia 27 

kwietnia 2015 roku (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

 

Zgodnie z Art. 12a ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi  dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju. 

 

Głosowanie przez pełnomocnika 
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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą głosować przez Pełnomocnika - zamiar głosowania przez Pełnomocnika wyborca 

powinien zgłosić Burmistrzowi Baborowa  w terminie do dnia 4 maja 2015 roku (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a  lub telefonicznie pod numerem 77 4036979 

oraz są one również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów. 
 

 
           Burmistrz Gminy Baborów 
 
            Elżbieta Kielska 


