
O BWIE SZC ZEN IE
W6jta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia ll kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 $ I ustawy z dnia 5 stycznia 201I r. - Kodeks wyborcry (D2.U.22018r.po2.754,1000\1349o; 222019r. poz.

273) V/6jt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do wiadomoici wyborc6w informacjE o numerach oraz granicach obwod6w glosowani4
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo2liwo6ci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w
wyborach do Parlamentu Europej skiego zarz4dmnych na dziei 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu
glosowania Granice obwodu glosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczcj

I Pietrowice Wielkie, Komice, Gr6dczanki

Centrum Spoleczno-Kulturalne w Pietrowicach

Wielkich, ul. I Maja 8b, 47-480 Pietrowice Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborc6w niep€lnosprawnych

E
-,

Pawl6w, Zerdziny
Zcsp6l Szkolno-Przedszkolny w Pawlowie, Pawl6w

ul. Pietrowicka 16, 47-480 Pietrowice Wielkie

3 Krowiarki, Amand6w

Zesp6l Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach,

Krowiarki ul. Szkolna 19,47-480 Pietrowice

Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych

E
4 Mak6w

Wiejskie Centrum Kultury, Mak6w ul. Szkolna l,
47-480 Pietrowice Wielkie

E
5

Cyprzan6w, Lekart6w, Samborowice ul. Polna,

Opawska l. 3. 5. 7. 9 i 1 1

Swietlica Wiejska w Cyprzanowie, Cyprzan6w ul.

Janowska 33, 47-480 Pietrowice Wielkie
Samborowice ul. Dluga, Opawska 4,6,8, 10, 12 - 78,

Srednia

Zesp6l Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach,

Samborowice ul. Szkolna 7,47-470 Krzanowice

Glosowad korespondencyjnie mog4 wyborcy posiadajqcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepelnosprawnoSci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz atrudnianiu
os6b niepelnosprawnych, w tym tak2e wyborcy posiadajqcy orzeczenie organu rentowego o:

l) calkowitej niezdolnoSci do pracy i niezdolno6ci do samodzielnej egzystencji;
2) calkowitej niezdolno(ci do pracy;
3) niezdolno5ci do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczcniu do Igrupy inwalidow;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidow;
a takZe osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolno3ci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt6rym przysluguje zasilek
pielggnacyjny.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborc6w nie!,elnosprawnych

6



Zamiar glosowania korespondencyjnego pol inien zostad zgloszony do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Bialej III
najp6Zniej do dnia 13 maja 2019 r.

Glosowa6 przez pelnomocnika mog4 wyborcy kt6rzy najp62niej w dniu glosowania ukohcz475lat lub posiadaj4cy orzeczenie o

znacznym lub umiarkowanym slopniu niepelnosprawnoSci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 t. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w tym takZe wyborcy posiadajqcy orzeczenie organu

rentowego o:

l) calkowitej niezdolnoSci do pracy iniezdolnoSci do samodzielnej egzystencji;
2) calkowitej niezdolnoSci do pracy;

3) niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalid6w;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalid6w;
a takZe osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnoSci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt6rym przysluguje zasilek
pielggnacyjny.

Wniosek o sporzedzenie aktu pelnomocnictwa powinien zos/.ae zloLony do W6jta Gminy Pietrowice Wielkie najp6Zniej do
dnia 17 maja 2019 r.

Glosowanie w lokalach wyborczych odbywa6 siQ bgdzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz.7@ do godz.21@.

W6jt Gminy Wielkie

Andrzej WA K


