
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 s 1 ustawy zdnia 5 stycznia 20l1r. _Kodeks wyborczy (Dz. U. zŻ0I9r.

poz. 684) Burmistrz Ponieca podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz

granicach otlwodów głosowania'wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz

możliwości głosowania korespondencyjnegd i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.:

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisj i.wyborczej

I Poniec Miasto

Szkoła Podstawowa w Poniecu,
ul. Szkolna 8,64-125 Poniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

)

Czarkowo, Drzewce, Dzięczyna,

Dzięczynka, Franciszkowo, Janiszewo,

Miechcin, Śmiłowo' Waszkowoo Wydawy,

Zawada

OŚrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu'
ul. Szkolna 8a,64-125 Poniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Bączylas, Grodziskoo Łęka Mała,

Maciejewo, Rokosowo, Teodozewo,

Zytowiecko

Dom Kultury w Zytowiecku,
Zytowiecko 58, 63-805 Łęka Mała

4 Sarbinowo, Szurkowoo Włostki Dom Strażaka w Szurkowie, Szurkowo 13,

64-125 Poniec

5 Bogdanki, Kopanie' Łęka Wielka

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej,
Łęka Wielka 23'

63-805 Łęka Mała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenię o Znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 2] sierpnia l997r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym takze wyborcy

posiadający orzeczenie organu rentoWego o:

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

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzieinej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczenru do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym

przysługuj e zasiłek pielęgnacyjny.

Zumiur głosowania koresnondencvinego powinien zostać zgłoszonv do Komisarzi Wvborczego w

Lesznie nainóźniei do dnia ]3 maiu 20l9r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpózniej w dniu głosowania ukonczą75 \at

lub posiadaj ący orzeczenje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia I99'/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 samodzielne1egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielrrej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym

przysługuj e zasiłek pielęgnacyjny.

łl/niosek o sporz,udzenie aktu nełnomocnictwa Dowinien zostać złożonv do Burmistrza Ponieca

naipóźniei do dnia ]7 maia 2019r.

Glosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 20I9r. od godz. 700 do godz. 2100.


