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I N F O R M  A C J A
KOM[SARZA  WYBORCZEGO

'fV  OSTROŁĘCE  II

z dnia % września 2019 r.
Na potlsliivs lć arl 16 % l uslawy -z dnia 5 stycznia 201 I r - Kodeks rit vborczy ( Dz ŁI z 21)I Q r poz ći84 i 151)4 ) komisarz  Wvboi'czy yy Osłrolęcc ll pi-zckazu.1e
ml'onnaą1ę o numerach oraz gramcach obuodów glosossaanta. vv)znaczon;cli sicJziliach obuodois5c1i komis3i iyyboi-czych oraz mozliwości  eh+sosvania

korespondency1nego I prZeZ pelnumocntka lł ssybor:tcli (ll1 Se3nut Rzeczypospolitei Pci1sk.ic3 i (lO Senatu Rzcczy1iospolitąi Pcilskiej zarządzonycl'i na dzicń 13
pażtŁticmika 20lQ r :

I

Nr obwodu

glosowania
Granice  obwodu  gtosowania Siedziba  obwodowej  komisji  wyborczej

l

Sołectwa:  Barcice..Jasieniec.  Nowe  Płudy,  Stare  Pludy,

Somianka,  Miclialin,  Somianka-Parcele,  Somianka

Zaszosie

Gminny Ośrodek Kultury  w Somiance,

Somianka-Parcele 21, 07-203 Somianka

) Sołectwo:  Kręgi

Szkoła Podstawowa im. por. pil.  Stet'ana  Okrzei

sv Kręgach,  Kręgi  9, 07-200 Wyszków

Lokal dosiosotitiaany do pofi'z_cb iv)l»orcótv niepeInospraii,'n).'cIi

la

Sołectwa:  Jackowo  Góme,  Jackotvo  Dolne,  Celino'ivo,

Henrysin,  Huta  Podgónna.  Wielęcin,  Jai"il<i,  Popowo

Kościelne,  Popowo-Parcele

Szkoła  Podstawowa  w Popowie  Kościelnym

im. Kazimiery  Augustynowicz,

POI)OWO Kościelne  60, 07-203  Somianka

I

4

Sołectwa:  Wólka  Soiniankowska.  Zdziebórz.  Suyvin,

Ulasek

Szkoła  Podstawowa  w Ulasku,

Ulasek  28a, 07-203  Somianka

Lokal ctostosowany (l(1 poti'zeb ivyborcóu  niepe1nosprass+iycli

5

So)ectwa:  Nowe  Wypychy,  Stare  }Vypyc1-r).  Wielątki

Rosocliate,  Stary  Mystkótviec

Nowe  'vVypychy  14a,

Nowe  Wypychy  14a, 07-206  Somianka

6

Solectwa:  Skorki,  Nowe  Kozlowo,  Ostrowy,  Stare

Kozlowo,  Wola  Mystkowska

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. Stanisława

Skalskiego iv Woli lWystkowskiej,

}Vola Mystkowska 17, 07-206 Somianka

Lokal doslosossan> (lo połrzeb vvyborcósv niepehios1:iraiinycli

7

Oddzial  Zewnętrzny  w Popowie  Aresztu  Śiedczego  w

Warszawie-Grocliowie

Oddział  Zewnętrzny  w Popowie,  Popowo-Parcele

ul. Nadbużańska  39, 07-203  Somianka

Głososvać korespondencyjnie mogą svyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowar3ym  stopniu niepełnospra»vności,

w rozumieniu ustasvy z dnia 27 sietpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprasvnycli.

w  tym  także  wyborcy  posiadający  orzeczenie  organu  rentosvego  o:

l )catkowitej  niezdolności  do pracy  i niezdolności  do samodzielnąj  egzystencji;

2)ca1kowitej  niezdolności  ('IO pracy;

3 ) niezdolności  CIO sainodzielnej  egzystencji;

4 ) o zaliczeniu  do I grupy  inwalidów;

5 ) o zaliczeniu  do I[ grupy  ii'iwalidów:

a także osoby o stałej albo dtugotrwalej niezdolności do pracy 'vV gospodarstwie rolnym.  którym przysługuje  zasitek  pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Kotnisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II  najpóźniej  (!O

clnia  30 września  2019  r.

Giosować przez pełnomocnika mogą wyborc> którz) najpóźniej !V dniu glosotvvania ukończą 75 lat lub posiadąjący  orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. w rozumieniu  ustayyy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitaąji

zayvodosyej i spo)ecznąj oraz zatrudnianiu osób niepe)nosprawnych, łV tyin tak.że wyboi-cy posiadąjący  orzeczenie  organu

rentowego  o.

1) calkoivitej  niezdolności  (lO pracyi  niezdolności  c1o sainodzielnej  egzystenąji:



2) calkosvitej  i'iiezdolności  do pracy;

3)  niezdolności  do samodzielnej  egzystencji;

4)  o zaliczeniti  do I grupy  intyalidów;

5)  o zaliczeniu  ClO H grupy  inwalidów:

a także osoby o stałej albo długotrwaiej niezdolności ClO pracy w gospodarstwie roli'iym,  którym pi'zysluguje  zasiłek  pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa pou'inien zostać złożony do }Vójta Gminy Somianka  najpóźniej  do dnia  4
października  2019  r.

Glosowanie w lolcalacli wyborczych  odbywać się będzie w dniu 13 października  2019 r. od godz. 7"o (IO godz.  210o

KOMNSARZ  WYBORCZ\


