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Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 20 wrzesnia 2018 r.

Napodstawie art. 16 Sj 1 ustawy z dnia 5 stycznia20l 1 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. pox.. 754, 1000 i 1349) W6jt Gminy Osir6wek podaje
do wiadomosci wyborcbw informacje o numerach oraz granicach obwod6w glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
mozliwoSci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych doslosowanych do potrzeb
wyborcbw niepelnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatow i sejmikbw wojewodztw oraz w wyborach wojtow, burmistrz6\ i prezydentow
miasl zarzadzonych na dzieii 21 pazdziernika 2018 r.:
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Granice obwodu gtosowania

Bolkow, Ostr6wek, Rudlice

Janow, Milejdw, Wola Rudlicka

Nietuszyna, Okalew

Niemier/yn, Skr/ynno

Dcbiec. Dymek, Wielgic

Dom Pomocy Spolecznej w Skrzynnie

Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres)

Gminny Osrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku
98-3 1 1 Ostrowek

Szkola Pods la wo wa w Janowie
98-311 Ostrowek

Szkola Podstawowa w Okalewie
98-3 1 1 Ostrowek

Szkola Podstawowa w Skrzynnie
98-3 1 1 Ostrowek

Filia Przedszkola Ostrowek w Wielgiem
98-3 1 1 Ostrowek

Dom Pomocy Spolecznej
w Skrzynnie

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Gminnym OSrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostr6wku, Nr 4 w Szkole
Podstawowej w Skrzynnie i Nr S w Filii Przedszkola Ostr6wek w Wielgiem zostaty dostosowane do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych.

< . i(isn« ;ic korespondencyjnie moga wyborcy posiadajacy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nicpelnosprawnoici, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji /awodowej i spolecznej oraz. /atrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076). w
tym takze wyborcy posiadajacy orzeczenie organu rentowego o:
1) calkowitej nie^dolnoSci do pracy i niczdolnoSci do samodzielnej egzystencji;
2) calkowitej niezdolnosci do pracy;
3) niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalid&w;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidbw;
a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarslwie rolnym, kt6rym przysluguje zasitek pielegnacyjny.

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zosta^ zgloszony do Komisarza Wyborc/ego w Sieradzu II najp6zniej do dnia 8 pazdziernika
2018 r.

Glosowal przez pelnomocnika moga^ wyborcy kt6rzy najpozniej w dniu glosowania ukoiicza 75 lat lub posiadajacy orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepelnosprawno^ci, w ro/.umieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoleczncj oraz zatrudnianiu
os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym takze wyborcy posiadajacy orzeczenie organu rentowego o:
1) calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnoSci do samodzielnej eg/.ystencji;
2) calkowitej niezdolnoSci do pracy;
3) niezdolnosci do samod/.ielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidow;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidow;
a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy \ gospodarstwie rolnym. kt6rym przysluguje zasilek pielegnacyjny.

Wniosek o sporzqdzenie aktu pelnomocnictwa powinien zostal zlozony do W6jta Gminy Ostr6wek najp6zniej do dnia 12 pazdziernika 2018 r.

Blizsze informacje w sprawach rejestru i spisu wyboreow oraz pelnomocnictwa do glosowania mozna uzyskal w Urz^dzie Gminy w Ostr6wku w
pokoju nr 2 tub pod nr lelefonu 43841 15069

Glosowanie w lokalach wyborczych odbywa£ si? bed/ie w dniu 21 pazdziernika 2018 r. od godz. 7°° do godz. 21™.

W6jt Gminy Ostr6wek

(-) Ryszard Turek


