OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rybno
z dnia 09 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1, 53a i 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz Uchwała
Nr L/22/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rybno na stałe obwody głosowania,
Wójt Gminy Rybno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych, dostosowania do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku :
Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości: Groszki, Naguszewo, Rumian

Szkoła Podstawowa w Rumianie

2

Miejscowość: Hartowiec

Szkoła Podstawowa w Hartowcu

3

Miejscowości: Gralewo-Stacja, Koszelewki, Rapaty, Żabiny

Szkoła Podstawowa w Żabinach

4

Miejscowość: Koszelewy

Świetlica Wiejska w Koszelewach
Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy Rybno

5

Miejscowości: Grabacz, Gronowo, Kopaniarze, Wery, Rybno ulice: Grunwaldzka, Kostkowo, Kościelna, Krótka, Leśna,
Lubawska, Nowomiejska, Obwodowa, Ogrodowa, Praska,
Rzemieślnicza, Wyzwolenia, Zarybińska, Stary Młyn

6

Miejscowości: Nowa Wieś, Prusy, Szczupliny, Tuczki

7

Miejscowości: Dębień, Truszczyny

8

Miejscowość: Rybno - ulice: 1 Maja, Lipcowa, Chabrowa,
Dworcowa, Górna, Jaśminowa, Kolejowa, Kolonia, Łąkowa,
Makowa, Nowa, Piaskowa, Piękna, Polna, Poprzeczna,
Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa,
Strumykowa, Tęczowa, Topolowa, Wrzosowa, Zajeziorna,
Stroma, Świerkowa, Letniskowa

9

Miejscowość: Grądy, Jeglia

Świetlica Wiejska w Tuczkach
Remiza OSP w Dębieniu

Sala OSP w Rybnie

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Jeglii

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 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 Elblągu 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 Rybno 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 Rybno
/-/ Tomasz Węgrzynowski

