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

W OSTROŁĘCE II 
z dnia 18 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 Ostrołęce 11 
przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości 
glosowania 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.:

gni Gzy

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości: Borza-Przechy, Borza-Strumiany, 

Dębiny, Grochy-Imbrzyki, Grochy-Krupy, Grochy- 

Serwatki, Gzy, Gzy-Wisnowa, Kałęczyn, Kozłowo, 

Marcisze, Mierzeniec, Nowe Borza, Ołdaki, Ołdaki- 

Stefanowo, Stare Grochy, Sulnikowo, Wysocki, Wójty- 

Trojany, Żebry-Włosty, Żeromin Drugi.

Św ietlica Wiejska, Gzy 8, 06-126 Gzy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miejscowości: Kęsy-Pańki, Kęsy-Wypychy, Kozłówka, 

Łady-Krajęczyno, Nowe Przewodowo, Pękowo, 

Porzowo, Przewodowo-Majorat, Przewodowo-Parcele, 

Przewodowo Poduchowne, Sisice, Tąsewy, Zalesie- 

Grzymały, Zalesie-Lenki, Zalesie-Pacuszki, Żebry- 

Wiatraki.

Publiczna Szkoła Podstaw owa im. Przy jaźni 

Polsko-Węgierskiej, Przew odowo Poduchow ne 21, 

06-126 Gzy

3

Miejscowości: Begno, Gotardy, Nowe Skaszewo, 

Ostaszewo-Pańki, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo- 

Włuski, Skaszewo Włościańskie, Słończewo, Szyszki- 

Folwark, Szyszki Włościańskie, Żebry-Falbogi.

Św ietlica Wiejska, Szyszki Włościańskie 35, 06-126

Gzy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach-Stefanowie
Dom Pomocy Społecznej, Ołdaki-Stefanowo 7, 06- 

126 Gzy

5 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy' w Tąsew ach, 

Tąsewy 8, 06-120 Winnica

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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar glosowania korespondencyjnego pow inien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II najpóźniej do 
dnia 8 października 2018 r.

X



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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Gzy 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
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