
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY Tymbark 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  

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

 
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), uchwały Nr XXIII/141/2012 Rady 
Gminy Tymbark z dnia 28 listopada  2012 r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych , zmienionej uchwałą Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Tymbark na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 4636) – Wójt Gminy Tymbark podaje do publicznej wiadomości 

informację o numerach,  granicach  obwodów   głosowania  i  siedzibach   obwodowych   komisji wyborczych lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i poprzez pełnomocnika  

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

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od  7:00 do 21:00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 

umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych w terminie do dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Tymbarku. 
 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Tymbark o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania w jego imieniu. 

 
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Tymbark w terminie do dnia 27 

kwietnia 2015 r. 
 

W przypadku zgłoszenia  przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 

jest wyłączone. 
 

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone. 

 
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie 

do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tymbarku, pokój nr. 2 (I piętro) albo pod nr telefonów: 18/3325 637, 18/ 334 0147 lub w formie 

elektronicznej na adres email ug.tymbark@tymbark.pl 
 

  

Wójt Gminy Tymbark 
/-/mgr Paweł Ptaszek 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 

 
Część Sołectwa Podłopień ( bez części należącej do Parafii 

Rzymskokatolickiej w Tymbarku) 

Sołectwo Zawadka 

 
Nowy budynek Pana Marka Dziadonia  Podłopień 68, 

34-650 Tymbark 

Tel. 18/ 3325230 

„lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, komisja wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego” 

2 

Część Sołectwa Tymbark: 

osiedle Podlas, ulice: Sądecka, Kościelna, Polna, Ogrodowa, Szkolna, 
Rynek, Kazimierza Wielkiego, Słoneczna, osiedle Podwisiołki 

Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku nr 29, 
 34-650 Tymbark 

Tel. 18/3325004 

 

3 

 

Część Sołectwa Tymbark 

osiedla; Węglarka, Zaolzie, Pasterniki, ulice: Armii Krajowej, Rzeczna, 
Przemysłowa, budynki nr 162, 163, 624. Osiedla: Zawodzie, Kopana 

Droga, Nad Stadionem, nad ulicą Nowy Dworek, osiedle Nowy Dworek, 

ul. inż. Marka, osiedla; Zmulizko, Kuligówka, Glinki, Łęgi, Doraź, 
Przymiarki, Malarzówka, Sikornica, Dudówka, Kozakówka, Zagócze, 

Woderówka, budynki nr 190, 192.  

 

Przedszkole Samorządowe w Tymbarku nr 495, 

 34-650 Tymbark 
Tel.18/ 3325170 

„ lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, komisja wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego” 

4 

Część Sołectwa Podłopień ( należące do Parafii Rzymskokatolickiej w 

Tymbarku) 
Sołectwo Zamieście 

 
Gimnazjum Samorządowe 

w Tymbarku nr 29, 34-650 Tymbark 

Tel. 18/3325004 

„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, komisja wyznaczona do celów 

głosowania korespondencyjnego” 

5 Sołectwo Piekiełko 

 

Szkoła Podstawowa  w Piekiełku nr 40, 
 34-650 Tymbark 

Tel. 18/3325641 

 

mailto:ug.tymbark@tymbark.pl

