
 
gm. Głowno 

I N F O R M A C J A  
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W ŁODZI II 
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) Komisarz Wyborczy w Łodzi II 
przekazuje 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 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
Mąkolice od nr 1 - 90, Feliksów, Mąkolice od nr 91 do 

końca, Wola Mąkolska 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach, 

Mąkolice 96, 95-015 Głowno 

 

2 

Jasionna, Dąbrowa, Mięsośnia, Władysławów 

Popowski, Karnków, Popów Głowieński, Popówek 

Włościański, Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Boczki 

Zarzeczne, Gawronki, Helenów. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie 

Głowieńskim, Popów Głowieński 25, 95-015 

Głowno 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 
Antoniew, Bronisławów, Karasica, Domaradzyn, 

Glinnik, Ziewanice. 

Ośrodek Upowszechniania Kultury w 

Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Glowno 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 Wola Zbrożkowa, Władysławów Bielawski, Konarzew. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli 

Zbrożkowej, Wola Zbrożkowa 36, 95-015 Głowno 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 
Kadzielin, Kamień, Ostrołęka, Wola Lubiankowska, 

Albinów, Różany 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie, 

Lubianków 45, 95-015 Głowno 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

6 Lubianków, Rudniczek, Piaski Rudnickie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie, 

Lubianków 45, 95-015 Głowno 

 

Lokal dostosowany 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, 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 Łodzi 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 Głowno 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. 
 

Komisarz Wyborczy 
w Łodzi II 
 

/-/ Katarzyna Marat 
 


