
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO 

z dnia 20 września 2018r. 
 

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. .- Kodeks wyborczy ( Dz. U. z  2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Szczutowo przekazuje informację o 

numerach oraz  granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r.: 
 

Nr obwodu 

głosowania 

 

Granice obwodu głosowania 

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 

 

1 

 

 

Grądy, Podlesie, Blinno, Łazy, Agnieszkowo, Grabal. 

Gójsk, ul. Lipnowska 3B, Szkoła Podstawowa (sala Nr 5), 09-

227 Szczutowo 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

 

2 

Całownia, Maluszyn, Modrzewie, Józefowo, Gojsk: ul. 

Sierpecka, ul. Słoneczna, ul. Lipowa,ul. Lipnowska, ul. 

Szczutowska, ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa, ul. Podleska, ul. 

Pogodna, Cisse, Mościska. 

Gójsk, ul. Lipnowska 3B, Szkoła Podstawowa (sala Nr 25),  

09-227 Szczutowo. 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 

 

3 

Szczutowo: ul. Polna, ul. Osiedlowa, ul. Bohaterów 

Powstania Styczniowego, ul. Leśna, ul. 3Maja, ul. 

Kolejowa, ul. Lipowa, ul. 11 Listopada, 

ul. Sosnowa. 

Szczutowo, ul. Lipowa 2, Szkoła Podstawowa  (sala 

gimnastyczna), 09-227 Szczutowo 

 
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

 

4 

Blizno, Karlewo, Dziki Bór, Gorzeń, Słupia, Dąbkowa 

Parowa, Szczechowo: Szczechowo, Jaźwiny. 

Szczutowo, ul. Lipowa 2, Szkoła Podstawowa  (sala Nr 4), 09-

227 Szczutowo 

 
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 Gugoły, Mierzęcin, Stara Wola,  Białasy. Stara Wola 13, Świetlica wiejska, 09-227 Szczutowo 

 

6 

 

Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie- obwód odrębny 

Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie,   

ul. 3 Maja116, 09-227 Szczutowo 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 



 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadających 

orzeczenie organu rentownego o: 1)całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

2)całkowitej niezdolności do pracy; 

3)niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

4)o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5)o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku I najpóźniej do dnia 8 października 

2018 r. 

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentownego o : 

1)całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

2)całkowitej niezdolności do pracy; 

3)niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

4)o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5)o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby o stałej albo długoterminowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Szczutowo najpóźniej do dnia 12 października 2018r. 

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00. 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy     

      

                                                                                                                                                         /-/ Andrzej Twardowski 


