
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY KIJE  

z dnia  23 kwietnia    2014 r. 
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 roku- Kodeks 

wyborczy(Dz.U.Nr 21, poz.112 ze zm.)  oraz uchwały Nr XXII/158/12 Rady Gminy w Kijach  

z dnia  28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kije na stałe  obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  i Zarządzenia  Nr 20/2014 Wójta 

Gminy Kije z dnia 8 kwietnia 2014 roku 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 2014r.  

 

Numer 

obwodu 

głosowania     

 

Granice  obwodu  głosowania 

 

Siedziba 

obwodowej  komisji  wyborczej 

      

1 

 

Sołectwa: Czechów, Hajdaszek, Umianowice 

Świetlica  Wiejska 

w  Czechowie  Nr 25 

28-404 Kije 

2 

 
 

 

Sołectwa: Borczyn, Górki, Kije, Kliszów, 

Kokot, Lipnik, Rębów, Wierzbica, Wymysłów 

Szkoła Podstawowa 

w Kijach   Nr 14 

28-404 Kije 

      

3 
Sołectwa: Gartatowice, Janów, Stawiany, 

Samostrzałów,     Wola Żydowska 

Świetlica Wiejska 

w  Stawianach Nr 15 

28-404  Kije 

       

4 Sołectwa: Gołuchów, Włoszczowice, Żydówek 
Szkoła   Filialna 

we  Włoszczowicach  Nr 15 

28-404 Kije 

 

- obwód    dostosowany   do   potrzeb    wyborców   niepełnosprawnych 

- obwód    wyznaczony   dla    celów   głosowania    korespondencyjnego 

 

Lokale  wyborcze  będą   otwarte  w dniu  głosowania  25 maja 2014 roku  (niedziela) 

w godzinach  od  7.00 do 21.00 

Przed  przystąpieniem  do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji 

wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający  stwierdzenie  

tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód  osobisty. 

                                                                                                                    WÓJT  GMINY  

 

                                                                                                               /-/  Krzysztof    Słonina 


