Obwieszczenie
Wójta Gminy Świątki
z dnia 20 września 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 754 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/269/2018 Rady
Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świątki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
Szkoła Podstawowa w
Świątkach, Świątki 95,11-008
Świątki

1

Sołectwo Świątki (miejscowość Świątki).

2

Sołectwo Jankowo (miejscowość Jankowo, Drzazgi),
Sołectwo Garzewo (miejscowość Garzewo),
Sołectwo Kalisty (miejscowość Kalisty, Dąbrówka, Kiewry, Kłobia), Gminna Biblioteka Publiczna
w Świątkach,
Sołectwo Konradowo (miejscowość Konradowo, Komalwy),
Świątki 93,11-008 Świątki
Sołectwo Klony (miejscowość Klony),
Sołectwo Worławki (miejscowość Worławki, Żardeniki).

3

Sołectwo Kwiecewo (miejscowość Kwiecewo),
Sołectwo Różynka (miejscowość Różynka).

Świetlica Wiejska w
Kwiecewie, Kwiecewo 25,
11-008 Świątki

4

Sołectwo Brzydowo (miejscowość Brzydowo, Brzeźno).

Świetlica Wiejska w
Brzydowie, Brzydowo 52,
11-008 Świątki

5

Sołectwo Gołogóra (miejscowość Gołogóra),
Sołectwo Skolity (miejscowość Skolity).

Świetlica Wiejska w Skolitach,
Skolity 3a, 11-008 Świątki

Sołectwo Włodowo (miejscowość Włodowo, Łumpia).

Świetlica Wiejska we
Włodowie, Włodowo 46,
11-008 Świątki

6

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
– obwody oznaczony symbolem, zostały wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed
dniem wyborców tj. do dnia 16 października 2018 roku i 30 października 2018 roku w głosowaniu ponownym, jest dopisywany do
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego
zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Akt pełnomocnictwa do głosowania
sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu
przed dniem wyborów (do 12 października 2018 roku).
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar
głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów
(do 6 października 2018 roku).
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednikiem pełnomocnika jest
wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 roku i w głosowaniu
ponownym w dniu 4 listopada 2018 roku (niedziela) w godzinach od 700 do 2100.
Wójt
Gminy Świątki
/-/ Sławomir Kowalczyk

