
 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn 

z dnia 26 marca 2021  r.  
 

         

 

  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)                      

w związku z art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 

podaje się do wiadomości publicznej informację o numerze oraz granicy stałego obwodu głosowania, dostosowanego do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych; wyznaczeniu  siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonej w m. 

Działoszyn oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do 

Rady Miejskiej w Działoszynie na dzień 25 kwietnia 2021 r. 

 
 

 

 

Numer obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

 

 

 

1 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Mikołaja Kopernika  

w Działoszynie 

ul. Ogrodowa 3a, 

98-355 Działoszyn 

Lokal dostosowany do 

potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

Działoszyn- Osiedle Nr 1: ul. Bankowa,  ul. Bugaj, ul. Cmentarna,                   

ul. Częstochowska, ul. Kościelna, ul. Leśna, Plac Kościuszki,                             

Plac Wolności, ul. Podłęczna, ul. Przemysłowa, ul. Narutowicza,                            

ul. Wieluńska,  ul. Zamkowa, ul. Żurawia, ul. Garbarska,                       

ul. Kowalska, ul. Wodna, ul. Rymarska, ul. Łąkowa (od ul. 

Kościelnej do końca) 
 

 

 

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Działoszynie został dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych.  

 

Do dnia 10 kwietnia 2021 r. należy  zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu II zamiar głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 

60 lat. 

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy 

Działoszyn najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r.  

 

Do dnia 20 kwietnia 2021 r. należy  zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu II zamiar głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych 

 

Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania 

korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn w pokoju 113 lub pod nr telefonu 43 84 

13 177 wew.473. 

 

Lokal wyborczy otwarty będzie w niedzielę, 25 kwietnia 2021 r. w godzinach 7.00 - 21.00.  

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać Obwodowej Komisji Wyborczej dowód 

osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
    

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn    

                                      /-/mgr Rafał Drab 


