OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KALINOWO
z dnia 19 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz Uchwały Nr XXXVI/215/18
Rady Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kalinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i Uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach, Wójt Gminy Kalinowo podaje do publicznej wiadomości informację
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwa: Kalinowo, Maże, Prawdziska, Koleśniki, Krzyżewo,

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie, ul. Mazurska 8,

Grądzkie Ełckie, Skomętno Wielkie, Długie, Piętki, Dorsze,

19-314 Kalinowo

Iwaśki, Marcinowo

2

Sołectwa: Milewo, Turowo, Ginie, Wierzbowo, Zanie, Zocie
Sołectwa: Wysokie, Golubka, Golubie, Szczudły, Zaborowo,

3

Mazurowo, Kulesze

4

Sołectwo Pisanica
Sołectwa: Laski Wielkie, Laski Małe, Łoje, Makosieje, Sypitki,

5

Stacze, Kucze, Czyńcze

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Strażnica OSP, Milewo 15a, 19-314 Kalinowo
Budynek po Szkole Podstawowej, Wysokie 12, 19-314
Kalinowo
Wiejski Dom Kultury, Pisanica 64, 19-314 Kalinowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa, Sypitki 3, 19-314 Kalinowo

Sołectwa: Dudki, Romanowo, Romoty, Stożne, Skrzypki,

Szkoła Podstawowa, Borzymy 22, 19-314 Kalinowo

6

Jędrzejki, Lisewo, Borzymy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Dom Pomocy Społecznej "LILI" w Golubiach

Dom Pomocy Społecznej "LILI" w Golubiach (pracownia
terapii zajęciowej), Golubie 7A, 19-314 Kalinowo

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 Olsztynie II najpóźniej do dnia 8 października
2018 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 Kalinowo najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Wójt Gminy Kalinowo
/-/Andrzej Bezdziecki

