
 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 
              Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 

ze zm.)  podaje się do publicznej wiadomości informację  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w wyborach  Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. 
                   
 

Nr 

obwodu 

Granice 

Obwodu głosowania 

 

Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 BOJANICE 

Czarny Las – leśniczówka 

HERSZTUPOWO 

Wygoda – część wsi Hersztupowo 

 

KARCHOWO 

NOWY BELĘCIN 

Czepiec – część wsi Nowy Belęcin 

Góruszki – część wsi Nowy Belęcin 

Wyżucin- część wsi Nowy Belęcin 

STARY BELĘCIN 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Józefa Ponikiewskiego 

w Nowym Belęcinie 

 

NOWY BELĘCIN 30 

 

LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

2 

 

BIELAWY 

BRYLEWO 

KRZEMIENIEWO 

 

DROBNIN 

MIERZEJEWO 

 

Publiczne Przedszkole 

 

KRZEMIENIEWO 

ul. Spółdzielcza 48 

 

 

 

3 

 

KOCIUGI 

PAWŁOWICE 

Mały Dwór – część wsi Pawłowice 

Granicznik – osada 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Powstańców Wielkopolskich 

w Pawłowicach 

 

PAWŁOWICE 

ul. Leszczyńska 6 

 

LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

4 

 

GARZYN 

 

GÓRZNO 

ZBYTKI 

 

Zespół Szkół 

Gminy Krzemieniewo 

Przedszkole Szkoła Podstawowa 

w Garzynie 

 

GARZYN 

ul. Leszczyńska 50 

 

5 

 

LUBONIA 

 

OPOROWO 

Grabówiec – przysiółek 

Kałowo – osada 

OPORÓWKO 

Nadolnik – leśniczówka 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Filialna 

w Oporówku 

 

OPORÓWKO 7a 

 

LOKAL DOSTOSOWANY DOPOTRZEB WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

6 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH CENTRUM 

REHABILITACJI 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji 

     

GÓRZNO 63 



 

 

 

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie  

 w dniu 26 maja 2019 r.  od godz.   7:00 do godz. 21:00 

 

 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 całkowitej egzystencji; 

2)  całkowitej niezdolności do pracy; 

3) niezdolności do całkowitej egzystencji; 

4)   o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lesznie 

najpóźniej do dnia 13 maja 2019 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 całkowitej egzystencji; 

2)  całkowitej niezdolności do pracy; 

3) niezdolności do całkowitej egzystencji; 

4)   o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Krzemieniewo 

najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt  

                                                                                                  Gminy Krzemieniewo 

 

                                                                                                    /-/ Radosław Sobecki 

 


