gm. Rząśnia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RZĄŚNIA
z dnia 10 września 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Rząśnia podaje do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

OKRĘG NR 1: Rząśnia ulice: Asnyka, Bielskiego, Dąbrowskiej,
Mickiewicza, Norwida, Nowa, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza,
Słowackiego, Waryńskiego, Wysockiego, 30 lecia, Kościuszki od nr 1
do nr 11 OKRĘG NR 2: Rząśnia od nr 52 do nr 83B i numery następne,
ulice 1 Maja i Strażacka OKRĘG NR 3: Rząśnia: od nr 1 do nr 51, ulice:
Kościuszki od nr 12 do nr 55 i numery następne, Konopnickiej,
Ogrodowa OKRĘG NR 7: Będków, Żary, Rychłowiec OKRĘG NR 14;
Zielęcin: od nr 1 do nr 41 i od nr 102 do nr 109 i numery następne
OKRĘG NR 15: Zielęcin: od nr 42 do nr 101

2

OKRĘG NR 4: Biała: 1A, 2A i od nr 5 do nr 28, oraz od nr 211 do nr 267
i numery następne OKRĘG NR 5: Biała od nr 1 do nr 4 i od nr 29 do nr
125 OKRĘG NR 6: Biała od nr 126 do nr 210

3

OKRĘG NR 8: Broszęcin, Kodrań, Kopy, Augustów, Marcelin, Kolonia
Broszęcin, Krysiaki

4

OKRĘG NR 11: Stróża, Ścięgna

5

OKRĘG NR 9: Gawłów OKRĘG NR 10: Rekle OKRĘG NR 12:
Suchowola Wieś: od nr 1 do nr 28, od nr 41 do nr 44, od nr 46 do nr 51 i
od nr 55 do nr 64 OKRĘG NR 13: Suchowola Majątek: od nr 29 do nr
40, nr 45, od nr 52 do nr 54 i od nr 65 do nr 109 i numery następne

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Urząd Gminy w Rząśni, Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia

Szkoła Podstawowa w Białej, Biała 63, 98-332 Rząśnia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Remiza Strażacka w Broszęcinie, Broszęcin 22A,
98-332 Rząśnia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Stróży, Stróża 41,
98-332 Rząśnia
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli,
Suchowola 32, 98-332 Rząśnia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 7 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 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II najpóźniej do dnia
30 września 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 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.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Rząśnia najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Rząśnia
(-) Tomasz Stolarczyk

