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INFORMACJA 

KOMISARZA WVBORCZEGO 


W CIECHANOWIE II 

z dnia 13 wrzesnia 2018 r. 


Nfl poJsluwie 1Ul. 1<; ~ 1 \JstllW)' Z dnia 5 ~ly'.;miii 201 1 r,' KCJdcks w~b(]n:j'.y (Dz, U z 20]8 L pUL 754, lOon i 1:JI19) Komisarz WylhJrcZY w Ci~chanowic 11 
przckuu.,ie mtbnnllcj~ (\ nnm~l';l(:h orIV. Wl6nicll~h obwodow r,I()~owani~. v,'yznaczo1\yc!i si~wihud·. OhW(H.:CYt,,{C i) komisji \yybo(cz.),cil ora£ m(1tliwvSci 
gIosowuniu kOfC~p()ndono)jncgo i pUc£ pclnumocnikll w wyboradl UO fad gmin, rad !'owi:lt6w i $~imiluw w(),iewod7tw oral w wybor~ch w6jlOw. bwmistr7(1w 
i prerydcnt6w rniWil zllf:£ijd7.0nych 1111 dziet'l21 p;.cidLit:rr:ikll 21.11!, r : 

- - '1r 
IINr obwodu 

Granj(:c obwlJllu giO:JOWRlIia 1 Siedziba obwo<lowcj komisji ""ybol'czejI I .Ig OsowlIma 

Swietlicu wStupsku~ uL Adama Mlc1de~icza 46, 

06-561 StullSkMiejscowosci: Je7.c, Strl.a~kowo, Stupsk, Wola.·Koionia, 
1 I 

t Wolit Szydtowska, WYSl.yny KoscielneI 
Luki.11 tlu~tl~~ tlWlln)' d" potT7.cb wyborcOw llicpdnospTilwr.)'(,..-h 

r I 

Miejscowosci: Bl)lcwo~ Blidy Bolewskie~ Konopki, I 
Kro~llicc, Morawy, 01~7cwo·B(J!(lki. O]szewo-

Budynek Gminy, ul. Krcdytowa 4, 06R560 Konupki I 
I3orzymy~ OlszewlJ-Grzymki, 'Picfipole, RosochV • 

• , II 

I Sulkowo.Kolonia~ Zmijewo Ko~ciclnc, Z,mijewv-Gajc, 
i 

Zmijewo-Kucc~ Zmijewo-Ponki, Zm ijewo~Trojnny ~ 
i>--- ' 

Dom' Str~iHkH, Dllbck 124, 06-561 8tupsk I 
1 
I 

Ml~J$COW()~ci ; DC!bek, Dunaj, Zdroje 
I 

i3 

I iL-. 

GloS()wac kOl'espondeocyJnte mog:.t wybo-:'cy posia6Lj~lcy or7.eczel1ie 0 znuc211ym Il.1b 1.11l1illrkowanym stopnill nicp~·inosprawnosci. 


w nll.umieniu ustawy z dnia 27 sierpr1ia 1997 r. I) rehabililaGji I,liwo<.iowej i spo-l'eczntj oritZ tatrudni,miu os6b niepclnosprawnych, 

w tyln takze wyborcy posiadaj'4cy orzeczenie organu Tl:ntowego 0 : 


I) calkowltcj niezdolnosci do pracy i niC7,dolnooci do s::lrnod;r,il:lnej egzystencji; 

2) c::t·tkowitej ni~zdolnosci do pracy; 


3) 11 iezdolrlosci do stllTIodzielnej egzyslt.ncji; 


4) 0 laliczenlu do 1 grupy inwruid6w; 

5) 0 zali"zeniu do II grupy inwalid6w; 

a tukie osoby n ~La·k:j dbo dillgotnva1ej niczdoli1osci do prney w g()~podarstwie rolnym! kt6rym pr:zysluguje 7..asilek pieh(gnacyjny. 


Zamiar glosowania korespnndeocyjncgo powinien 7;4)stac zgloslony du KomlSUrzu Wyborczego w Ciechonowie I' najpOznicj 

do dnia ~ Ilafdziernlka 2018 r. 


GI050'W3C (Jrze~ petnomocnika mog'-l w}'oorcy kt6rzy najp6fn\ej w dnill glosow3nia ukonC7.<t 75 lat lub rosi(\d~jt!cy orl.cczcnlc 

o l.nacznyrn iub umiark.owanym stopnlu niepelnolOprawllosci, W rozumii.~niu U!)tawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehftbilitacji 

zawodowej i spoleczneJ ,mv. zatrudnianiu os6b nkpc!nospruwnych, w lym tu.kze wyborcy posindsj&cy otLcc:;:cnie organu 

rentowcgo 0: 


1) calk()wHcj niczdolnosci do pracy i nil;:zdolnosci do samoal..ieinej egzystencji; 

2) catkowitc.i niezdolnooci do pracy; 

3) Tliezdolnoki do stlmod7.ielnej egzysttnt:ji~ 


4) 0 zalicJ:eniu do I grupy inwalidow; 

5) 0 zaliczc:niu do II grupy inwalid6w~ 


a tnkze osoby 0 stalej albo lHugotrwaleJ nk:zdolnosci do pi,lCY w gospodarst\vie ro]nym. k\(lr);nl prz)'stuguje zasilek piell(l;nac).ojny. 


Wniosek 0 sporz~dzenie aktu pr.momotnidwu powinien zo~tac ztoiony do W()jt~ Grnin)' Stllpsk najpoiniej do doia 12 
puidziernika 1018 r. 

Glo!ii)wanic w lokalach wyborczyth odbywuc si~ b~dzie no doiu 21 pazdziernika 2Ul~ 1". od godz. i lll do godz. 2100
, 

http:potT7.cb
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l\(}miSRf"l: Wyborc1Y 
w Cietbuowlt JJ 


