
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brenna

z dnia 11 wrzeŚnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 $ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Bręnna

podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji

wyborczej oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna

w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzięń 24 listopada 20 19 r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu glosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

2

Górki-obejmuje ulice: Bielska, Brzozowa, Bucze,

Dębowa, Do Raju, Dzielowy, Furmańska, Harcerska,

Kręta, Miła, Miodowa, Na Wzgórzu, ogrodowa,

Osiedlowa, Owocowa, Sadowa, Spacerowa, Szkolna,

Tartaczna, Widokowa, Wusionka, Zalęsie nr parzyste Ż -

36,Zalesię nrnieparzystę 7 - 43,Zofii Kossak nr parzyste

Ż - 58, Zofii Kossak nr nieparzyste 1 - 45

Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich, Szkolna

1,43-436 Górki Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o Znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1991 r . o rehabilitacj i zawodowej i społecznej oraz zatrldnianiu osób niepełnosprawnych,

w tym takze wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

l) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do ll grupy inwalidów;
atakże osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II
najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy ktorzy na1poźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenję o

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoŚci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 199'7 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tymtakŻe wyborcy posiadający orzeczenie organurentowego

o:

l) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolnoŚcido samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolnoŚci do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do l grupy inwalidów;

5) zaliczenlu do II grupy inwalidów;
atakŻe osoby 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 Brenna najpóźniej do dnia 15

listopada 2019 r,

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 24 listopadaŻLl9 r. od godz. 700 do godz.2l00.

Wójt Gminy Brenna

Jerzy PILCH


