OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone
przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji
wyborczych są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr obwodu
głosowania

1.

2.

3.

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Chmielewo, Gaczkowo, Kańkowo-Piecki,
Kępiste-Borowe, Nienałty-Brewki, Nienałty-Szymany,
Niemiry, Nowa Złotoria, Rawy-Gaczkowo,
Rostki-Daćbogi, Stara Złotoria
Gąsiorowo, Kietlanka, Pętkowo Wielkie, Pułazie,
Zakrzewo-Kopijki, Zakrzewo Wielkie, Zgleczewo
Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie
Budziszewo, Grabowo, Kosuty, Skłody-Piotrowice,
Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Świerże- Kiełcze,
Świerże-Kolonia, Świerże-Kończany, Świerże-Panki,
Świerże Zielone, Uścianek Wielki, Zaręby Kościelne,
Zaręby Leśne

Publiczna
Szkoła Podstawowa,
ul. Farna 20,
Zaręby Kościelne
Budynek Komunalny po Publicznej
Szkole Podstawowej
Zakrzewo-Kopijki
Budynek Ośrodka Zdrowia,
ul. Kowalska 16 A,
Zaręby Kościelne

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i został wyznaczony
przez Wójta Gminy do celów głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne.
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 3 listopada 2014r. do Urzędu Gminy.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721
z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 6 listopada 2014 r. złożyć
wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721
z późn. zm.) w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy ustalone na
podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1140 z późn. zm.); niezdolności
do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy; całkowitej niezdolności do pracy ustalonej na podstawie
art. 12 ust. ustawy; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar
głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 27 października 2014 r.
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony Wójtowi najpóźniej do dnia 3 listopada 2014 r.
UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie
za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego
oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, pokój nr 9 albo pod numerami
telefonów: 86 2763119; 86 2763110.
Lokale wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r. otwarte będą w godzinach od 7 00 do 2100.
Wójt Gminy
/-/ Józef Rostkowski

