OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czastary
z dnia 20 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) Wójt Gminy
Czastary podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 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

2

3

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej (adres)

Granice obwodu głosowania
Sołectwo Czastary I ulice: Jagodowa, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Polna, Reymonta, Słoneczna, Szkolna,
Wolności od nr 1 do nr 62.
Sołectwo Czastary II ulice: Leśna, Łącznikowa, Miodowa, Osiedle Porąbki, Wolności od nr 63 do nr 76,
Wschodnia, Zachodnia, Zaciszna
Jaśki
Sołectwo Józefów ulice: Cicha, Kolejowa, Ogrodowa, Sosnowa, Zielona.
Sołectwo Kąty Walichnowskie ulice: Łąkowa, Polna, Południowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna,
Walichnowska, Zakładowa.
Sołectwo Kniatowy: Kniatowy, Stępna.
Sołectwo Przywory: Nalepa, Przywory.
Sołectwo Jaworek
Sołectwo Krajanka
Sołectwo Krzyż: Chorobel, Dolina, Krzyż.
Sołectwo Parcice ulice: Akacjowa, Bolesławiecka, Brzeziny, Dworska, Kościelna, Parkowa, Piaskowa,
Rzemieślnicza, Spokojna.
Sołectwo Radostów: Radostów Pierwszy, Radostów Drugi.

Sala OSP
w Czastarach
ul. Wolności 36

Szkoła Podstawowa
w Parcicach
ul. Dworska nr 60

Szkoła Podstawowa
w Radostowie Pierwszym nr 53

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Czastarach i Nr 3 w Radostowie Pierwszym zostały dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.

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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), 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 Sieradzu I 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), 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 Czastary najpóźniej
do dnia 12 października 2018 r.

Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5
lub pod nr telefonu 62 78 431 11 wew. 21
Bliższe informacje dotyczące pełnomocnictwa do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22
lub pod nr telefonu 62 78 431 11 wew. 17
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Wójt Gminy Czastary
(-)Dariusz Rejman

