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

WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, lokalach  obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez 
pełnomocnika oraz obwodowych komisjach wyborczych właściwych dla przeprowadzenia głosowania 

korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

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, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r.  
poz. 179, poz. 180, poz. 1072) w związku z uchwałą Nr XX/130/2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy 
Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
podaję do  publicznej  wiadomości  wyborców  informację  o  numerach  i  granicach  stałych  obwodów  głosowania,  wyznaczonych  siedzibach 
obwodowych  komisji  wyborczych,  lokalach  obwodowych  komisji  wyborczych  przystosowanych  dla  potrzeb  wyborców  niepełnosprawnych,
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika oraz obwodowych komisjach wyborczych 
właściwych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 r:

Lokale obwodowych komisji wyborczych czynne będą
 w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach od  700 do godz. 2100.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie.  Zamiar  głosowania korespondencyjnego wyborca  powinien  zgłosić  do dnia 27 kwietnia  2015 r. 
Wójtowi  Gminy Murów
Głosować przez  pełnomocnika  mogą  wyborcy którzy najpóźniej  w dniu głosowania  kończą  75 lat  lub posiadają  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) zaliczeniu do I grupy inwalidów,
4) zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania przez pełnomocnika należy zgłosić w terminie do 4 maja 2015r. Wójtowi Gminy Murów. 
Więcej  informacji  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy Murów lub  telefonicznie  pod numerem 77 4270 290 a  także  w Biuletynie  Informacji  
Publicznej Gminy Murów.

WÓJT

/-/ ANDRZEJ PUŁAWSKI

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bukowo, 
Dębiniec

Świetlica Wiejska,
Dębiniec,  ul. Wiejska 36,
„Lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych”

„Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów 
głosowania korespondencyjnego”

2

Grabczok wraz z przysiółkiem Mańczok,
Murów – część obejmująca ulice: Lipowa i Myśliwska,
Okoły wraz z przysiółkami Czarna Woda
 i Kupilas,

Publiczna Szkoła Podstawowa,
Murów,  ul. Wolności 22,
-świetlica szkolna

3
Murów – część obejmująca ulice: Dworcowa, Kolejowa, 
Krótka, Księdza Soremby, Polna, Robotnicza, Sawickiej, 
Świerczewskiego, Tartaczna, Wolności, Związku Walki 
Młodych 

Publiczna Szkoła Podstawowa,
Murów,  ul. Wolności 22,
-stołówka szkolna
„Lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych”

„Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów 
głosowania korespondencyjnego”

4 Zagwiździe,
Świetlica Wiejska,
Zagwiździe, ul. Lipowa 1

5
Grabice wraz z przysiółkiem Kęszyce,
Młodnik,
Radomierowice wraz z częścią integralną Bożejów,
Święciny 

Świetlica Wiejska,
Radomierowice,  ul. Wolności 24, 
„Lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych”
„Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów 
głosowania korespondencyjnego

6
Stare Budkowice wraz z przysiółkiem Morcinek i Kolonią 
Wojszyn

Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14
-świetlica szkolna

7
Kały,
Nowe Budkowice

Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14
-sala gimnastyczna


