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

Wójta Gminy Bestwina 
 

z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania oraz o wyznaczo-

nej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dosto-

sowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania koresponden-

cyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bestwina      

w dniu 16 października 2016 r. 

 

 

 Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wy-

borczy (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, z 2012 r. 

poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 

i 2281), w związku z uchwałą nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 lutego 

2013 r. w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1852), za-

rządzeniem nr 263/16 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bestwina w okręgu wyborczym Nr 6 (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 4164) 

  

Wójt Gminy Bestwina podaje do publicznej wiadomości,  

 

informację części obwodu głosowania, obejmującym okręg wyborczy nr 6 oraz o wyzna-

czonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej do-

stosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespon-

dencyjnego i przez pełnomocnika, gdzie zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach 

uzupełniających do Rady Gminy Bestwina, w dniu 16 października 2016 r.: 
 

Nr Granice Siedziba 

(części) obwodu obwodu głosowania / obwodowej komisji 

głosowania części obwodu głosowania  wyborczej (adres) 

  

Część sołectwa Bestwina, ul.: Akacjowa, Bestwiń-

ska, Brzozowa, Górska, Groszkowa, Jaworowa, Je-

sionowa, Jodłowa, Kąty, Lipowa, Obca, Podleska, 

Sosnowa 

Szkoła Podstawowa 

ul. Szkolna 11 

43-512 Bestwina 

2  Lokal dostosowany 

do potrzeb 

wyborców 

niepełnosprawnych. 

 

  Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

właściwa dla 

głosowania 

korespondencyjnego. 

 
 

 



Informacje: 

 

- głosowanie korespondencyjne. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ro-

zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. 

Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar gło-

sowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzo-

nej w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 25 września 2016 r. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgło-

szenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewiden-

cyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wy-

borców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie 

adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o usta-

leniu stopnia niepełnosprawności. 

 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone w przy-

padku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, 

 

- głosowanie przez pełnomocnika. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ro-

zumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. 

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa 

do głosowania – w jego imieniu. 

Do dnia 7 października 2016 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania. 

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia 

aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Euro-

pejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu teryto-

rialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724). 

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowią-

cych jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sta-

nowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.  

 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez 

wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, 

 

- lokal wyborczy  

Lokal wyborczy otwarty będzie, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 16 października 

2016r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy. 

 

  

Wójt Gminy Bestwina 
 

Artur Beniowski 
 

 


