
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Stanin 

z dnia 18 września 2018 roku 

 
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 Stanin podaje do wiadomości wyborców 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 
Stanin, Jarczówek, Kosuty, Nowa Wróblina, Nowy 

Stanin, Wesołówka 

Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie 

Stanin 105, 21-422 Stanin 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

2 
Anonin, Józefów, Tuchowicz, Celiny Szlacheckie, 

Celiny Włościańskie 

Centrum Społeczno-Kulturalne w Tuchowiczu 

Tuchowicz 47A, 21-421 Tuchowicz 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 Gózd, Kij, Lipniak, Zagoździe 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Grafika 

w Zagoździu, Lipniak 5, 21-421 Tuchowicz 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 Jedlanka Osada, Wólka Zastawska, Zastawie 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu 

Zastawie 9, 21-421 Tuchowicz 

5 Jeleniec 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu 

Jeleniec 45, 21-421 Tuchowicz 

6 Aleksandrów, Wnętrzne 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej we 

Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

7 Borowina, Sarnów, Kierzków, Sarnów Osiedle 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie 

Sarnów 19B, 21-421 Tuchowicz 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

8 Kopina, Niedźwiadka, Ogniwo 
Budynek Wiejski w Kopinie 

Kopina 41A, 21-421 Tuchowicz 

9 Jonnik, Stara Gąska, Stara Wróblina 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku 

Jonnik 20, 21-421 Tuchowicz 



 
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 Lublinie IV 

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 Stanin najpóźniej do dnia 

12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7
00

 do godz. 21
00

. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stanin 
/-/ 

Krzysztof Kazana 


