
O B W I E S Z C Z E N I E 

Wojta Gminy Nur 
z dnia 26 wr/esnia 2018 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U . z 2018 r. pt>z. 754. 1000 i 1349) Wojt Grainy Nur 
podaje do wiadomosci wyborcdw informag^ o nuraerach oraz granicach obvvodow glosowania, wyznaczonych siedzibacli obwodowych 
komisji wyborczych oraz moziiwo^ci glosowania korespondencyjnego t przez pelnomocnika w wyborach do rad gniin. rad powiatow i 
sejmikow wojewodztw oraz w wyborach wojtow. burmistrzovv i prezydenlow miasl zarz^dzonych na dzieri 21 pazdzierntka 2018 r.: 

Nrobwodu 
glosowania Cranice obwodu glosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

I 

Sokctwa: Nur. Oltarze-Gokcze, Str(?kowo, Kossaki, 

Kamianka, Zebry-Laskowiec, Zebry-Kolonia, 

Kramkowo Lipskie, 

Swietlica wiejska \ Nuize, uL Drohiczynska 2A, 

07-322 Nur 

Lokal dostoso\vany do polrzcb wyborcmv nicpehiosprautiych 

Sokctwa: Nur. Oltarze-Gokcze, Str(?kowo, Kossaki, 

Kamianka, Zebry-Laskowiec, Zebry-Kolonia, 

Kramkowo Lipskie, 

2 
Solectwa: Godlevvo VVieikie. Godlewo-Warsze i 

Mierniki, Godlewo-Milewek. 

Swietlica wiejska w Godlewie-W'arszach, 

Godlewo-Warsze lOA, 07-322 Nur 

3 

Solectwa: Zaszkow, Zaszkow-Kolonia, Obryte, 

Slepowrony, Olowskie, Myslibor)', Murawskie 

Nadbuzne 

Swietlica wiejska w Murawskich Nadbiiziiych, 

Murawskie Nadbuzne 36,07-322 Nur 

Lokal dostosowaiiy do poirzeb u>borcou niepeinosprawnych 

Solectwa: Zaszkow, Zaszkow-Kolonia, Obryte, 

Slepowrony, Olowskie, Myslibor)', Murawskie 

Nadbuzne 

4 Sokctwa: Zuzela, Kat^czyn, Zakrzewo-Slomy 

Swietlica wiejska w Zuzcli, Zuzela 28, 07-322 Nur 

Lokal dostosov\an> do potrzcb \v\borco\ niepetnosprauiivch 
4 Sokctwa: Zuzela, Kat^czyn, Zakrzewo-Slomy 

6. 
(illosowac korespondencyjnie mogg wyborcy posiadaj^cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepeinosprawnych, 
w tym lakze wyborcy posiadaj^cy orzeczenie organu rentovvego o: 
1) caikowiiej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 
2) calkowitej niezdolnosci do pracy; 
3) niezdolnosci do samodzielnej egz>'stencji; 
4) o zaliczeniu do 1 grupy inwalidow; 
5) o zaliczeniu do l i grupy inwalidow; 
a takze osoby o slalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym. ktorym przysluguje zasiiek piel^gnacyjny. 

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostac zgtoszony do Komisarza Wyborczego w Ostrol^e I najpozniej do 
dnia 8 pazdziernika 2018 r. 

Glosowac przez pelnomocnika mog^ wyborcy ktorzy najpozniej w dniu glosowania ukoncz^ 75 lat lub posiadaj^cy orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, w rozumieniu ustaw\ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej 1 spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepeinosprawnych. w tym takze wyborcy posiadaji^cy orzeczenie organu rentovvego 
o: 
1) calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 
2) calkowitej niezdolnosci do pracy; 



3) niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 
4) o zalic"zcniu do I grupy inwalidow; 
5) 0 zaliczeniu do II grupy inwalidow; 
a takze osoby o slalej albo dlugotrvvalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rotnyrn, ktorym przysluguje zasiiek piel^gnacyjny. 

W'niosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa powinien zostac zlozony do Wojta Gminy Nur najp6:̂ niej do dnia 12 
pazdziernika 2018 r. 

Giosowanie w lokalach wyborczych odbywac si^ b^dzie w dniu 21 pazdziernika 2018 r. od godz. 7""* do godz. 21*'*'. 

Jacek 


