OBWIESZCZENIE
z

W6jta Gminy WiSniew
dnia 19 wrze5nia 2018 r.

Na podstawie art. 16 $ 1 ustawy z dnia 5 stycznia20ll r. - Kodeks rvyborczy (Dz. U. 22018 r. poz.754, 1000, 1349) oraz Uchwaly Rady
Gminy WiSniew Nl XXXIX128512018 z dnia 26 marca 2018 r. rv splawie podzialu Gminy WiSniew na obwody glosowania, ustalenia ich
nutner6rv, granic isiedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz, 5434)W6jt Gminy WiSniew podaje
do wiadonroSci ivybolc6w infolmacjg o numerach orcz granicach obwod6w glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
rvyborczych oraz moZliwoSci glosowania korespondencyjnego r przez pelnomocnika rv wyborach do rad gmin, rad powiat6w i sejrnik6w
wojew6dztw oraz w wyborach rv6jt6w, bulmistrz6w i prezydent6w miast zarzqdzonych na dzieh2l pafldziernika 2018 r.

Nr obwodu
glospwania

Lipniak, Myrcha, W6lka Wotyniecka,
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Siedziba

Glanice obwodu

Obwodowej Komisji Wytrorczej

Stok WiSniewski, W61ka WiSniewska,
Borki -I(osiorki, MoScibrody, MoScibrody I(olonia

Gminny O3rodek Piel ggnacji Tradycji
I(ulinarnych w W6lce WiSniewskiej,
W6lka WiSniewska 60
Wiejski Dom Integracji

Borki-Paduchy, Borki-Soldy, Helen6w

w

Wi6niew, WiSniew-Kolonia, Ciosny,

Borki-Paduchy 92
Gminny OSrodek Kultury
w Wi3niewie,
ul. Bat. Chlopskich 2; WiSniew

Gostchorz, Kaczory, Tworki
RadomySl, Zablocie, Okniny-Podzdr6j,

Borkach-Paduchach,

Szkola Podstawowa w Radomv6li
RadomySl46

Stare Okniny, Nowe Okniny

tr-upiny, Smiary, Mroczki, Dadbogi, Pluty

Szkola Podstawowa w Smiarach,
Smiary 68

- obwody oznaczone symbolem, posiadaj4 lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wybolc6w niepelnosprarvnych

Glosowad korespondencyjnie mog4 wyborcy posiadaj4cy otzeczenie o znacznym lub umiarkou,anym stopniu niepelnospr.awno$ci,
w rozutnieniu ustawy z dnia 27 sierynia 1997 t:. o rehabilitacii zawodowej i spolecznej oraz zalrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w tym
takZe wyborcy posiadaj4cy orzeczenie ol'ganu rentowego o:
l) caikowitej niezdolnoSci do placy i niezdolnoSci do san.rodzielnej egzystencji;
2) calkowitej niezdolnoSci do placy;
3) niezdolnoSci do sarnodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I glupy inwalid6u,;
5) o zaliczeniu do ll grupy inwalid6w;
a takZe osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolno6ci do pracy rv gospodarstwie rolnyrn, kt6rym plzysluguje zasilek pielggnacy.jny.

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostad zgloszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach

I

najp6Zniej do dnia

8 paZdziernika 2018 r.
Gfosowad przez pelnomocnika mog4 wyborcy 14,6,'zy najp6iniej u, dniu glosowania ukoficzq75 lat lub posiadaj4cy orzeczenie o znaaznym
lub umialkowanym stopniu niepelnosplawno$ci, w t'ozumieniu ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zattudnianiu os6b niepelnosptawnych, w tym takze wyborcy posiadaj4cy orzeczenie organu l'entowego o:
l) calkowitej niezdolnoSci do pracy i niezdolnoSci do samodzielnej egzystencii;
2) calkowitej niezdolnoSci do placy;
3) niezdolno$ci do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I glupy inrvalid6w;
5) o zaliczeniu do II glupy inu,aiid6w;
a takZe osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnoSci do pracy w gospodarstwie lolnyrn, kt6rym plzysluguje zasilek pielggnacyjny.

Wniosek

o

sporz4dzenie

|2 paidziernika 20I8r.

aktu pelnomocnictwa powinien zosta( zloinny do W6jta Gminy WiSniew najp6Zniej do dnia

Glosowanie w lokalach wyborczych odbywad sig bgdzie w dniu

2l

pafidziernika 2018 r. od godz.

700

do godz.2l0o.

W6jt Gminy
/-/ Krzysztof Kryszczuk

