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Wójta Gminy Świlcza
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia S stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. u. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Świ1cza podaje do wiadomości wyborców
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości glosowania
korespondencyjnego j przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
informację

Granice obwodu

I!::~~~~:Ś::~~:~~.~O~d Nr 144 do Nr 173, od Nr 311 do końca . Granice
II
numery porządkowe nieruchomości wraz z
rozszerzeniem literowym od nich

3

Sołectwo

Mrowia

4

Sołectwo

Rudna Wie łk a

5

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwo Świlcza: od Nr 1 do Nr 143, od Nr 174 do Nr 310. Granice
obwodów obejmują numery porządkowe nieruchomości wraz z
rozszerzen iem literowym od nich pochodzącym

1

2

głosowania

Sołectwo

pochodzącym

Dom Samopomocy w Woliczce, WoUczka 64,
36-071 Trzciana
lokal dostosowany do
nie pełnosprawnych

Woliczka
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Sołectwo Błędowa Zgłobieńska

e1

36~071

Trzciana

36-071 Trzciana
niepełnosprawnych

1

9

10

Sołectwo Dąbrowa

Szkoła

Podstawowa w Bratkowicach, Bratkowice 398,
36-055 Bratkowice
wvbo,'Có'W niepełnosprawnych

Szkoła

Podstawowa w Bratkowicach, Bratkowice 398,
36-05$ Bratkowice

:::~~:~;~B~ra~t:~kO~W~ij~ce:numery
od Nr 1 do Nr 320, od Nr 399 do Nr 532. Granice
porządkowe nieruchomości wraz z

I

literowym od nich

pochodzącym

i
Nr 321 do Nr 398, od Nr
obwodów obejmują numery porządkowe nieruchomości wraz z
I
od nich

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 n i epełnosprawnych, 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 ostałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.
G łosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóżniej w dniu głosowa ni a ukończą 75 łat 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 takie osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powin ien zostać złożony do Wójta Gminy Świleza najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100 •
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