
 
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BOGORIA 

Z DNIA 9 KWIETNIA 2014 roku   
 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie 
która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia  głosowania 
korespondencyjnego. 
 
 Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy /Dz. U. nr 21 poz.112 z 
późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXIII/192/2013  Rady Gminy  Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie podziału  
gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 
podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych i zarządzenia Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie 
wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego - podaje się do wiadomości 
wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o 
możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie która z 
obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia  głosowania 
korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 
 
Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 

 

Sołectwa: Bogoria, Kolonia 
Bogoria, Rosołówka, 
Zimnowoda, Mała Wieś, 
Moszyny, Kolonia Wysoki Małe, 
Podlesie, Wysoki Małe. 

Szkoła Podstawowa w Bogorii  
Bogoria, ul. Staszowska 10  /lokal wyznaczony 
do głosowania korespondencyjnego/ 



2 Sołectwa: Jurkowice, Pełczyce, 
Józefów Witowicki, Budy,  
Witowice. 

Szkoła Podstawowa w Jurkowicach  
Jurkowice 78 

3 

 

Sołectwa: Pęcławice Górne, 
Kolonia Pęcławice, Kolonia 
Pęcławska, Wagnerówka, 
Wolica. 

Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach 
Górnych Pęcławice Górne 23  /lokal 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych/ 

4 Sołectwa: Łagówka, Niedźwiedź, 
Ujazdek, Wierzbka 

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu  
Niedźwiedź 24   

5 

 

Sołectwa: Kiełczyna, Wola 
Kiełczyńska, Przyborowice, 
Miłoszowice, Ceber, Gorzków, 
Malkowice, Wola Malkowska. 

Przedszkole w Kiełczynie  
Kiełczyna 11 /lokal dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych/ 

6 

 

Sołectwa: Grzybów, Wysoki 
Duże, Wysoki Średnie, 
Domaradzice, Szczeglice, 
Zagorzyce. 

Szkoła Podstawowa w Szczeglicach 
Szczeglice 48 /lokal dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych/ 

 
 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty 
lub  każdy inny dokument z fotografią umożliwiaj ący stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być 
„ksi ążeczkowy” dowód osobisty. 
 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014  roku /niedziela/ w godzinach od 7.00 do 21.00 
 

 Wójt Gminy 
 
/-/ Władysław Brudek 


