Obwieszczenie
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji
wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania
korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/225/18
Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dubeninki
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych i zarządzenia Nr 38/2019 Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla
celów głosowania korespondencyjnego podaje się do wiadomości wyborców
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która
z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Sołectwa: Dubeninki,
Maciejowięta, Stańczyki,
Błąkały, Błędziszki,
Będziszewo, Kiepojcie,
Przerośl Gołdapska, Linowo,
Żabojady

Szkoła Podstawowa w
Dubeninkach
ul. Szkolna 1
19-504 Dubeninki

2

Sołectwa: Czarne, Pluszkiejmy,
Budwiecie, Rogajny, Cisówek,
Białe Jeziorki

Gminne Centrum Kultury
w Dubeninkach
ul. Dębowa 6
19-504 Dubeninki

3

Sołectwa: Żytkiejmy, Lenkupie,
Kiekskiejmy, Degucie,
Skajzgiry

Świetlica Wiejska w
Żytkiejmach
ul. 1-go Maja 2
19-504 Dubeninki

Uwagi

- lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- lokal wyborczy wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu
wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do Urzędu Gminy.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511, ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,
może w terminie do dnia 17 maja 2019 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony
przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 13 maja 2019 r.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa,
głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można
uzyskać w Urzędzie Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27, pokój nr 2 albo pod
nr telefonów: 87 6158134, 87 6158137 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:
a.lisiewska@dubeninki.pl .
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 26 maja 2019 r.
(niedziela) w godzinach od 700 do 2100.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać
obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy
(-) Ryszard Zieliński

