OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Na podstawie art. 32 i art. 32a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), w związku
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2010 r. Nr 171,
poz. 1151) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIV/232/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia
29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na stałe obwody głosowania
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 44, poz. 981), podaje się do publicznej wiadomości informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Nr
obwodu
głosowania

1

2
3

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

Krościenko Wyżne
ul. Północna, Krótka, ul. Polna,
ul. Zagórze, ul. Wójtowska, ul. Żwirowa,
ul. Mostowa – od nr 8, ul. Południowa – od nr 386,
ul. Marynowska, ul. Kopalniana, ul. Wisłocza,
ul. Dworska, ul. Parkowa, ul. Kasztanowa,
ul. Grunwaldzka

Krościenko Wyżne
ul. Południowa – do nr 385, ul. Szkolna,
ul. Mostowa – do nr 7, ul. Sportowa,
ul. Brzozowska, ul. Rzeszowska, ul. Wąska

Pustyny
ul. Dukielska, ul. Księża, ul. Spacerowa
ul. Kościelna, ul. Centralna, ul. Wspólna
ul. Graniczna

Samorządowe Przedszkole
w Krościenku Wyżnym
ul. Południowa 11
tel. (13) 431-53-02
Lokal przystosowany
dla osób niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa
w Krościenku Wyżnym
ul. Szkolna 34
tel. (13) 431-50-19
Sala Domu Ludowego
w Pustynach
ul. Centralna 15
tel. (13) 431-58-13

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 r. w godzinach 800 - 2200.
Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Krościenko Wyżne
mgr inż. Jan Omachel

