;in

INFORM
KOMiSARZA

WYBORCZEGO

W OSTROŁĘCE

g

z dnia

t s aC

ACJA

września

I
2019

r.

Na podstasvieart. 16 %T ustawy z dnia 5 stycznia 20 l I i'. - Kodeks u yborczy ( Dz
U. z 201Q i'. poz. 6!'4 i 1504) Knmisarz Wayborcz>iy Ostrolęcc I przckiizu.je
iiifaorniaąję o nu+uerach oraz granicacli ulmodó»v tJosoiyania, syznaczonvcli stetlztbacli
obniodois'ych kontis.li sv>)»orczychoraz tncizlmości glosouania
korcspondencyjnego
i przei pchiornocniks u l1 yl'ioiach (l(l Scjinu Rzeczypospolitej Pnlsl,'ie i dti Scnalu
Rzcczypospolitąj Pnlskiej zarządzoiiych na tlzień l 3
paź<1zierinka2D}9
r.:

Nr oLiwodu
głosowania

Granice

obwodu

głosowania

Siedziba obwodowej
Szkoła

Łączki

I

Podstawowa

Łączki

103,

wyborczej

sv Łączkach,

07-438

Zalas

Lokal doslosou any do potrzcb ivyborcóix niepelnosprawn>cli

i
Antonia,

i2

Dudy

Puszczai'iskie,

Grądzkie,

Szkoła
Podstawowa
wWarmiaku,
T

Warmiak

1Varmiak

I

Szkoła

I
Klenkor-Wyżega.

3

j

Piątkowizna,

Zalas

16, 07-438

Podstawowa

Zalas

Zalas

w Zalasiu,

1, 07-438

Zalas

Lokal dostososvanydo potrzeb svyborcóyvnicpelnospramt>cli

I

Dęby,

4

Pupkosvizna,

Ochotnicza

Serafin,

Tyczek,

Straż

Pożarna

Wejdo
ul. Kościelna

I

SzkoIa
Łyse

i5

w Łysych,

19, 07-437

Podstawowa

ul. Szkolna

I

-

ł_,yse

w Łysych,

1, 07-437

-

Łyse

Lokal Jostosoisan>do potrzeb yvvborcóvvnicpcbiospraivnlch
Szkoła

I
Lipniki

i6

ul. Ks. kan.

I

Podstawowa

Szafranki,

Szkoła

Tartak

do poirzeb

r'

Dawia,

Plewki,

Świetlica

Zlota

Góra
Baba

(Josować

korespondencyjniemogą

w rozumieniu

wyborcy

ustayvy z dnia 27 sietpnia

tym także

wyborcy

posiadąjący

posiadający

orzeczenie

niezdolności

do p'racy i niezdolności

2) caikowitąj

niezdolności

do pracy:

do samodzielnej

4) o zaliczeniti

do I gnipy

5)

do llgrupy

o

zaliczeniti

a także

osoby o stałąj albo

o znacznym

zawodowej

organu rentowego

l) całkowitej

3) niezdolności

orzeczenie

1997 r. o rel'iabilitacji

ssyborcósi

Wiejska

inepelnt'ispraivnych

Lipniki
w Babie,

27 A, 07-436

oraz zatrudnianiu

Lipniki

w Szafrankach,

33, 07-436

lul> umiarkosvanym

i społecznej

30, 07-436

Podstawowa

Szafranki
Baba,

w Lipnikach,

E. Sierbińskiego

Lokal dostosouany

7

w

komisji

Lipniki

stopniu niepelnosprawności,
osób niepelnosprawnych,

o:

do samodzielnej

egzystencji:

egzystenąji;

inwalidów;
inwalidów;

długotrsvałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłeR pielęgnacyiny.

Zamiar Josowaniakorespondencyjnego
powinienzostaćzgłoszonydo Komisarza

dnia

30 września

Głosować

przez

o znacznyn'i
zawodowej

Wyborczegow OstrołęceI najpóźniej do

2019 r.
pelnoniocnika

ltiŁi umiarkowanym
i społecznej

re'iqtoivego o:

mogą wyborcy
stopniu

którzy

najpóżniej

niepelnospras.vności.

oraz zatrudniat"iiu

osób

w dniu głosowania
w rozumieniu

niepełnosprawnycl'i,

w tym

ukończą

ustayx'y z dnia
także

wyborcy

75 lat luŁ» posiadający
27 siet'pnia

19')7

posiadający

orzeczenie

r. o rehabilitacji

orzeczenie

organu

1) caikowitąj

niezdolności

do pracy

2 ) całkowitej

niezdolności

do pracy;

3 ) niezdolności

do samodzielnej

4 ) o zaliczeniu

do I gnipy

5 ) o zaliczeniu
a także

osoby

Wniosek

do lI grupy
o

Głosowanie

2019

do san"iodzielnej

egzystencji;

egzystencji;

inwalidów;
inwalidów:

stałej albo dłrigotrwałej

o sporządzenie

października

i niezdolności

aktu

i'iiezdolności

pełnomocnictwa

do pracy w gospodarstwie
powinien

zostać

złożony

rolnyn"i,
do

Wójta

r.

w lokalaeh

wyborczych

odbywać

którym

się będzie w dniu 13 października

przyslugrije

Gminy

Łyse

zasiłek
najpóźniej

pielęgnacyjny.
do

2019 r. O(I godz. 70" (lO godz.

dnia

21')o

4

