
O B W I E S Z C Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 22 września 2015r. 
 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji dostosowanych dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a także możliwości  głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.  
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, 
poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 grudnia 2012 r.                       
w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 434) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika                                    
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień                          
25 października 2015r.  

 
Nr 

obwodu Granice obwodu 
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej  

1. Mordy, kol. Mordy 
 

Szkoła Podstawowa                          
w Mordach ul. Kili ńskiego 11 

 

2. Czepielin, Czepielin-Kolonia Czołomyje, Doliwo, 
Ogrodniki, Ol ędy, 

Świetlica wiejska 
w Czepielinie 

 

 

3.  

Pieńki, Stok Ruski, Wyczółki, Klimonty, Ptaszki, 
Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska, 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Mordach                                 

ul. Parkowa 9 
 

4. 
Krzymosze, Leśniczówka, 

Radzików-Stopki, Wielgorz, 

Szkoła Podstawowa                              
w Krzymoszach 

 

5. 
Radzików-Kornica, Radzików-Oczki,   Radzików 

Wielki, Ostoje, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie 

Zespół Szkół  w Radzikowie 
Wielkim ul. Szkolna 5 

 

6.  
Płosodrza, Rogóziec, Suchodołek Suchodół Wielki, 
Wólka Biernaty, Głuchów, Stara Wieś, Wojnów, 

 
Świetlica wiejska w Wojnowie 

 

       obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców   
niepełnosprawnych. 

   obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego  
    
Uwaga: 
1.Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 25.10.2015r. otwarte będą od godz. 7:00 do godz. 21:00 
2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą składać do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, wnioski                     
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w terminie do dnia 16 października 2015r.. .  
3.Każdy wyborca (w tym niepełnosprawny) po złożeniu odpowiedniego wniosku do dnia 20 października 2015r. może 
zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.  
4. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego 
oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, pokój nr 9, 
emailem: ug_mordy@pro.onet.pl, lub pod nr telefonu (25) 64 15 421.  
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 


