
OBWIESZCZENIE
Wttta Cminy Biala

z dnia 6 Pa`dzierltika 2014 r.

Na pods裕 ue讀  16§ lim 61a§ l uSt田″,2“ ia 5 Stycmia 20H r― Kodc應 wyЪ o=唸 y(Dz U N 21,poz l12,z pOzn zm)podaJe st,do
wiadomo,d pub"cznej mfom■ ,o mmerach or2 gmicκh staly.h Obwod6w,osoWmia,ぃ γ2na●ZC n"h● edzぬκh ob"od刈、h komili、 γOOrczych
u:WOr20nyぬ na obszttc 8mい y lokalach obwodolvvch kOmi11")o。 磁 ych OostosoⅢmy● do p。悦 eb"νbort6w ntp● mspr田″myoh oraz o mo21iwo`ci
glosOvmia koresponden¨ ne8o p″CZ｀,bor“w ntpeい ospね、

"chi maiwヽ
d glosowmia p“ z pFh10mocnika w w"oiaCh dO r.d gmin■ o pOwiatow

iS●mik6W I Ojぃ Odzい o,2 wybo,6w Ж

"`6ヽ

枷misu26w,prezydentow miぉ t,2arZadzonvch na d2お 116■ stopada 2o14 r

Numer obllodu

JαЮW'ma crrnic. obsodu glosow!ri!

1
Solectwa: BialaPierwsza, Baala Kopiec, Biala Druga
(miejscowosci: Biala Pierwsza, Biata Kopiec, Biata Druga)

Gminny O`rodek Kultu,i SpOrtu
w Bial●

Biala Dru,a4A

2
Solectwa: Biala Parcela, Brzoza
(mieiscowoscir Biala Parcela" Brzoza)

urzad cminy Biala

Biata Druga 4 B

3
Solectwo: Biala RzAdowa
(mieiscowoscii Biala RTrdowa, Klaoka Remiza OSP w Bialej Rzedowej

4
Solectwo: Kopydl6w
(mieiscowoSir Koovdl6w) Dom Ludo\ay w Kopydlowie

5
Solectwa: tr-yskomia, Janowiec
(mieiscowosci: Lyskomia, Janowiec. Porebv)

Gminne Centrum Informacji

6
Solec●val Mll lヽ kO Piettsze,MIvnlsko Wie`

(mieiscowo`CI P″γchodv Hu● Debina M卜Tisko Pichki Koriaヽ
Publiczna Szkola Podstawowa

w Mh,nisku

7

Solectwa: Nar.mice, Smiecheri, Radomina, Rososz, Zablocie, Wiktor6w
(miejscowoicir Naramice, Madej, Kule, Smieche6, Radomina, Rososz,
Zablocie. G6rv Swiatkowskie. Wiktor6w)

Publiczna Szkola Podstawowa
w Naramicach

Lokah Obwodowych Konisji lvyborczych Nrsr Llskornl, N. 6 wMbnisku I Nr 7 B N.nnic..n zoshly dosrosowrne do potncbFyborcdw

Wyboro ni.pelnospnwny o znlcznyh lub tmit.kow.rym slopni! nl.p.lnosprrwtroici { rozumidnh rstrwy z dri. 2? si.rpnia 1997 r.
o rehtbifit.cji awodowej i spolecz.ej onz alrudnirnlu 66b niepeln$pr.wntch (Dz U. z dnir ll nrj, 20tt r. Nr r27i po..12t. o6'n. tn.)
mor. gldo*ra korespo.dencyjni.. Dh cel6r gl6mrni, korcspond.n.yjn.go *y2nrczone zGtrly rszystkt. obeodow. kombj. wyborcze. T.@ir
zgloszenir r6jtoBi gmlny zlfirru gloso{rois korspond.ncyjnego upblr w dniu 27 prrdzi.rnik. 20t4 i

Wyborc. ni.pelnosptt{.y o zrt.znyn lub lml.rkowrtryn siopnit ni.pelnGpnstro5ci { rczumi.nlu n3tr{y z dni. 27 si.rpni. 199? r.
o rehrbifiricji zrrodosej i spoleczn.j onz airudni.niu 66b niep.hosprr$nlch (Dz U. z dri. 11 m.,r ?0ll r. Nr t2j, por. j2t z p6tj. zn.J
onzFJborc.! ki6ry nrjpdrnl.i w dri! gl6o*rni, konczy 75lrt, mor, udzl.lla p.lnodornictur do gldoerni. {jegoinientu. Akl pelnomocnidv,
do glosowrnh spou4dz. sh nr rnldek syborcywniesiony mjpot.iei do dnb t tkroprdr 2014 r. do w6jtr gntny.

Blirszd informicje r spns.ch nj.stru i spisu {yborc6*, p€l.omocni.tw! do gtosowcnh orrz glGo*rnia ko!$pondencyjnego nozna uzyskra
s linadzi. Gtriny Birl, * pokoju nr4hb pod nrtelefonu43 84190 90.

Lokale wyborcze oi{$t. b$14 w niedziel$ l6lhloprdr 2014 i* godzinrcb ?,00 - 21.00.

Pned przynqpienien do glosowitri, {ybor., obo*itany bdzi. oklz0{ obwodowej konhji wyborcz.j dos6d osobisty tub innr dokumeni
ze zdjaci.n umollisi.jqcy stni.rdz.nic lo&rnosci.
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