
OBWTESZCZENTE.
Burmistrza cniewkow!

zdni! I lutego 2019 roku

Na podsEwiB an' 16 s l v ^łiązku z an' ]36 5 1 unawy z 'lnia 5 $ycznia 2ol l r' - Kodeks yyborczy (Dz. U. z20|3 r'
poz' 754, ]o00 i l]49) orL uchl'ały Nl LIv,263,0|3 Rady Miejskiej w o|iewkowje z 'lnia 25 k{ietnia 2ol3 r'
w splayie pÓdfillu ominy GniełkÓrvo na stlie obwody glosowani. (Dż' Uu woj KUj.Pom' z 2ol& r' poz' 2505).
Bumistu oni.wkowa podąje do Nildońości wyborców infomację o nuneŹe orŁ gńnicach obrvodu elosowania'
w}Taczo nej s iedz ib ie obwÓd ovej kom isj i ł}borczsj oraz fro' |i gÓ śc i głosołan ]a kolespo nden c' ne8o pzez ]rrborcóv
nigpdnospn\ynych i E|osowania pŹef pe}nomoc' ikg g'łybonch uzDpelninjlcych do Rldy Micjskjoj { Gniesko{l.
zlnądzonych m dzień 17 n!rc! 2019 r':

sołed\Ya] G$kl' s2pil'l. wicu biczany NićpubliczD!szkol'Pod$ltvoła!cĄskj
88"110 CNI|tWKOWO

clsołrć koreśpmdlmyjni. molq łyborcy poŚhd'ncy ożd6ie o 4e
i 1997 l' o fh'bi|ib.]i a\sdow.j i lpdleĆ4Ej or' ffudljaiu osób nEp€

bkre rv) borcy posiadq,r.y ou {anie o
l) ełkołĘ nGzdo|nŃ.ido PEcy ini#o|noś.ido $modz e]mj eezyśł.]i|
2) elt.łj@j nnzdoLności do pacy]
3) nó'dŃś.i do Mmodzi.lnej egfys€rc]i|
4)oari.łniudo I gruPy ńła]idół;
5) o a]icłniu do ll gnpy jnya|idó{!
a e*ż coby o sbłej albo dlugÓlfulĘ rcltryn, kl&ym plz}sfuguje asihk pie|fsiaryjny

zlmbl glo$łmh kor.sponden.yjn

yborcy kóży mjpóŹnh] w dtriu glcoveniaukoócq r rd ]ub posi'd.n.ydł'fli €  o Te.rym
ałiośc]'rymami.niu usł]zd0ia27skĘ0ia 1997l'o rc|Mbj]ibc]j ałodołej ispo|Rł.jfu

ztndiieiu osb ii.P€|nospnsTycĘw tyn lak* łybÓty Po5iadający oż*łnje orBmu E.b\Ego o
1) e|kowilej niezdo]nol.i do Pńcy r ni€zdo]mści do smodzielne'] .gzyśecji]
2) B|kowitj niezdo]noś.i do pń.J,:
) ii.fdo|noś.i dr $nodzie|oej elzy$elcjii
,o a|k}triudo I gńpy iNa|idóy|
'o a|i4niu do lI enpy iił'Ljdóy]
a b|de soby o sbkj a|bo d]ĘdŃal.j nń'ol0ości do pruy v gospodalsNie rc|n}T, k'ór}m pJzynuguje ̂ jl* pi.Ęgn&y]'ly

urnislnrcni.łkoPr mjpóźnlq do d
wi|oski pŹyjńun Uąd shnu c}v nlgD E ctriłko{ii u|. fuoNotr! |1nrtl'rlx 5! ]5$7 a3. 'dffi pou'] .l.kton tzmj
E$!@de4q!sś!E.d. shsłm fo}eulrm ds'ępi..Ą ł lloldzt Mnjlbn ł GniFkowi. on' ł Biuhtynic Intornl.ii
Pub|i.Tcj cnlny cd.*loło n *mnie intndoł.l wł'nl$k.{o'blbgnidr'dl'


