ZARZĄDZENIE Nr 356/Or/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych
i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w Kędzierzynie-Koźlu, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania
przez pełnomocnika, w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
684, z późn.zm. 1)) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o numerach
i granicach stałych oraz odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania
przez pełnomocnika, w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podane do wiadomości wyborców poprzez:
1) zamieszczenie na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji
Publicznej;
2) rozplakatowane na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.
3. Jeden egzemplarz obwieszczenia o którym mowa w ust. 1 przekazany zostaje Komisarzowi
Wyborczemu w Opolu III i Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Wyborów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Sekretarz Miasta
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Zbigniew Romanowicz (-)

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1504.

