OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JEŻEWO
z dnia 02 października 2017 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) w związku z uchwałą
Nr XXI/153/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 2794; zm: z 2014 r. poz. 1015; z 2015 r. poz. 2226; z 2016 poz. 2244 i poz. 4777), Zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy
Jeżewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, podaje się do
wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach przedterminowych wójta gminy Jeżewo, zarządzonych na dzień 22 października 2017 r.:

Numer obwodu
głosowania
1

2

3

4

Granice obwodu głosowania
Sołectwa: Białe, Ciemniki, Dubielno, Piskarki, Taszewo,
Taszewskie Pole, Jeżewo – część: ulice: Brzozowa, Dworcowa,
Laskowicka, Ogrodowa, Parkowa, Sosnowa, wieś: Lipienki
Sołectwo: Jeżewo, część: ulice: Czerska, Dębowa, Główna,
Klonowa, Kolejowa, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa,
Łąkowa, Na Wężowcu, Okrężna, Osiedlowa, Pietruszkowa, Polna,
Poprzeczna, Spacerowa, Świecka, Świerkowa, Wiatrakowa,
Wiśniowa, wieś: Białe Błota
Sołectwa: Belno, Osłowo, Laskowice, część: ulice: Chopina,
Czesława Miłosza, Długa, Dworcowa, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Kopernika, Ks. Dembieńskiego, Ks. Kubsza,
Liszkowskiej, Mickiewicza, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Osiedle,
Oska, Parczewskiego, Plac 1 Maja, Prusa, Sas-Jaworskiego,
Stefana Batorego, Żeromskiego, wieś: Lipno
Sołectwo: Laskowice, część: ulice: Błotna, Jeziorna, Kolejowa,
Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Osadnicza, Parkowa,
Polna, Rolna, Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa,
Szkolna

5

Sołectwa: Czersk Świecki, Pięćmorgi

6

Sołectwa: Krąplewice, Buczek

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
Dom Kultury
ul. Główna 2a
Jeżewo
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 37
Jeżewo


Gimnazjum
ul. Mickiewicza 3a
Laskowice

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 6
Laskowice
Szkoła Podstawowa
Czersk Świecki Nr 39
Szkoła Podstawowa
Krąplewice Nr 30

lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 obwodowa komisja wyborcza właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Wójta Gminy Jeżewo najpóźniej do dnia 12 października 2017 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien zostać zgłoszony do Wójta Gminy Jeżewo najpóźniej do dnia 13 października 2017 r.
Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 22 października 2017 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Jeżewo
/-/ Dariusz Zagrabski

