
O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta  Gminy  Głowno 

z dnia 07 września  2018 r. 
 

                         Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754,1000i 1349)  
oraz Uchwały Nr XLII/233/18 Rady Gminy Głowno z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Głowno na stałe obwody głosowania, 
ustalenia  ich  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach 
i granicach stałych  obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji wyborczych , w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze Gminy Głowno  
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st.Warszawy oraz w wyborach na wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.  
 

 
Numer 
obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Numer 
okręgu 

Siedziba obwodowej 
komisji  wyborczej (adres) 

1. 
Mąkolice od nr 1-90, Feliksów, Mąkolice od nr 91- do końca,  
Wola Mąkolska. 

1,2,3 
Zespół   Szkolno-Przedszkolny 

w Mąkolicach nr 96 
Tel.42 719 55 45 

2. 

Jasionna, Dąbrowa, Mięsośnia, Władysławów Popowski ,  
Karnków, Popów Głowieński, Popówek Włościański, 
Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Boczki Zarzeczne,  
Gawronki, Helenów. 

4,5,6 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Popowie Głowieńskim nr 25 

Tel. 42 719 55 33 
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

3. 
Antoniew, Bronisławów, Karasica, Domaradzyn,Glinnik,  
Ziewanice. 

7,8,9 

Ośrodek Upowszechniania Kultury 
w Bronisławowie nr 10 

Tel.42 719 15 11 
   Lokal przystosowany dla osób  niepełnosprawnych 

4. Wola Zbrożkowa, Władysławów Bielawski, Konarzew. 10 

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w   Woli Zbrożkowej nr 36 

Tel. 42  717 20 77 
   Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

5. 
Kadzielin, Kamień, Ostrołęka, Wola Lubiankowska,  
Albinów,Różany 

11,12,13 

Zespół  Szkolno-Przedszkolny 
w Lubiankowie nr 45 

Tel.42 719 14 85 
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

6. Lubianków,  Rudniczek,  Piaski Rudnickie. 14,15 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Lubiankowie nr 45 

Tel.42 719 14 85 
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

 
Wyborca niepełnosprawny 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.511,1000,1076)  może 
głosować korespondencyjnie  lub  przez pełnomocnika. Głosować  przez  pełnomocnika  mogą  również  osoby, które  najpóźniej  w  dniu  
głosowania kończą 75 lat.  
Termin zgłoszenia zamiaru glosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r.  
Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r. 
Dla  celów głosowania  korespondencyjnego  wyznaczone  zostały wszystkie Obwodowe  Komisje  Wyborcze na terenie Gminy Głowno. 
 
Bliższych informacji  w  sprawach  rejestru i spisu wyborców, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można 
 uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego nr 2 w pokoju nr 12i 15  lub pod  nr telefonu  42 719 12 91; 719 13 54. 
 Czynności , o których mowa powyżej wykonywane będą w godzinach pracy urzędu od 7.30-15.30. 
 
Głosowanie w wyborach do rady gminy,rady powiatu,sejmiku województwa oraz wyboru wójta odbędą się w dniu 21 października 2018 roku  
w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach 7.00  -  21.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument  

ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

 

  

                      Wójt Gminy Głowno 

 

                        /-/ Marek  Jóźwiak 

           
  

 


