WÓJT GMINY ŚWIDWIN

OBWIESZCZENIE

Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś W D W I N

Wójta Gminy Świdwin
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 * I ustawy z dnia S stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Świdwin
podaje do wiadomo ści wyborców informacj ę o numerach oraz granicach obwodów g łosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz mo żliwości głosowania korespondencyjnego i przez pe łnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz ądzonych na dzie ń 13 października 2019 r.:

Nr obwodu
glosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Granice obwodu glosowania

Świetlica Wiejska w Rusinowie, Rusinowo 22, 78Bedlno,
1

Blizno,

Kowanowo,

Karpno,

Kawczyno,

Kłosniki,

Rusinowo,

Śliwno,

Przybyradz,

311 Rusinowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborcow niepe łnosprawnych

Głuszkowo, Berkanowo, Z ąbrowo

Świetlica OSP w Lekowie, Lekowo 25a, 78-312
Lekowo
Lekowo od nr domu 27 do ko ńca, Kartiewo, Kunowo,
2

3

Bełtno, Lekowo od nr domu 1 do numeru domu 26

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe łnosprawnych

Publiczna Szkola Podstawowa w Bierzwnicy,

Bierzwnica, Krasna, Rycerzewko

Bierzwnica 52, 78-324 Cieszeniewo
Świetlica Wiejska w Klępczewie, Klępczewo 8, 78312 Lekowo

Cieszyno, Klępczewo od nr domu 4 do końca,
Klępczewo numer domu: 1, ja, ib, ic, id, 1 e, 2, 3

Sława, Cieszeniewo, Kluczkówko, Smardzko
Oparzno, Gola Dolna, Gola Górna, Lipce, Łąkowo,
6

Osowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe łnosprawnych

Świetlica Wiejska w Smardzku, Smardzko 14,78300 Świdwin
Publiczna Szkola Podstawowa w Oparznie,
Oparzno 31, 78-300 Świdwin
Publiczna Szkota Podstawowa im. E. Gierczak w

Bystrzynka,
Rogalino,

Bystrzyna,
Rogalinko,

Niemierzyno, Świdwinie, ul. Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin
Przybysław, Stary

Dobrowola,
Nowy

Przybysław, Miłobrzegi, Kluczkowo, Świdwinek, Psary,
Buczyna

8

Krosino, Przymiarki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe łnosprawnych

R

Klub „ Senior +„ w Krosinie, Krosino 21, 78-300
Swidwin

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadaj ący orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe łnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadaj ący orzeczenie organu rentowego 0:
1) całkowitej niezdolno ści do pracy i niezdolno ści do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolno ści do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolno ści do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys ługuje zasiłek piel ęgnacyjny.
Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zosta ć zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koszalinie II najpó źniej
do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadaj ący orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe łnosprawno ści, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych, w tym także wyborcy posiadaj ący orzeczenie organu rentowego
0:

1) całkowitej niezdolno ści do pracy i niezdolno ści do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolno ści do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolno ści do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys ługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pe łnomocnictwa powinien zosta ć złożony do Wójta Gminy Świdwin najpó źniej do dnia 4
października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywa ć się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 21 0° .

Wójt Gmin widwin
Kazim

0CM

