
OBWIESZCZEN|E

Burmistrza Gołdapi

z dnia 6 hrietnia 2O17 r.

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2afir. - Kodeks wyborczy {t,j, Dz.lJ, z2a17 r., Poz- 15) Podaje do

wiadomości wyborców informaĆję o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej

komis.ii wyboiczej araz moŹliwosci głosowaniJ korespondencyjńego i przez pełnomocnika w wYborach

uzupłniaiących dó Rady Miejskiej w Gołdlpi w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzleń 7 mala 2a17 r.:

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

4 Sołectwa: Babki, Bitkowo, Botkuny, Górne

Śyyietlica Wiejska w Górnem,
Górne 22,19ą0{0 Gołdapffi

Komisja właściwa dla celórłł głosorłania

Głoswaó korcspondencyinie mogą wyborcy pmiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkoWanYm stoPniu

niepełnosprawnośti, w rozńieniu ustawyŻ dnia z'dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i sPołecznej oraz

zjtrudnianiu osob niepełnosprałmych, w bm także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolnoścido pracy i niezdolności do samodzielnei egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do l grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do ll grupy inwalidów;
ataąe osoby o stałel'łuo długotrt,$ałej niezdolności do pracy wgospodarstwie rolnYm, którym PrzYsługuje zasiłek
pielęgnacyjny.

7amiałgłosowania korcspondencyinego, wtym pruy pomocy nakładki na kańę dogłmoyvalia sPorzqdzonej w
alfabecń Braitle,a, powinien zostiĆ zgToszony Ob euimistrzi Gołdapi naipóźniei do l8 lcYietnia 2O17r. (termin

wydfuźony zgodnie z ań 9 § 2 Kodeksu wyborczego)-

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy naipóźniej w dniu głcsoułania. ukończą 75 lat lub PosiadającY
ozeczenie'o znacznym lub umiarkówanym slopniu 

-niepełnospiawności, 
w rozumieniu ustawY z dnia z dnia 27

sierpnia 1997 r. o ńabilitacji zawodowój i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Ęm takŻe

tvyborcy posiadający ozeczenie organu rentowąo o:

1t całkowĘ nigdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolnŃcido prary;
3} niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4} o zaliczeniu do l grupy inwalidóv4
5) o zaliczeniu do ll grupy inułalidów;
a takźe osoby o stałei'łuo długotrwałej niezdolności do pracy wgospodarstwie rolnym, Kórym przYsługuje zasiłek
pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien zcstać zgłoszony do Burmistrza Gołdapi naiPÓŹniei do dnia
28.842O17l.
Uwagal
W pńypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawTlego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za
pośrednikiem pełnomocnika j6t wyĘ€one.

lnformacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa Oraz

korespońdencyjnego moźna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 Pok. nr 18
glosowania

i 19, adresy

Lokal wyborvy będzie otwarty w dniu głosowania 7 maia2a1
w godzinach od 700 do 2'|Ń .,_,-\

r. (niedziela)

Gołdapi


