OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 9 maja 2017 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) w związku z uchwałą
Nr XXVIII/411/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 608) zm. uchwałą Nr XLI/562/2014 z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1168), uchwałą
Nr VI/27/2015 z dnia 23 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 965), uchwałą Nr X/96/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2015 r. poz. 2364), uchwałą Nr XI/98/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2621) oraz Zarządzeniem nr 83/2017
Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Inowrocławia 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 uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia w okręgu wyborczym
nr 1, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

OSIEDLE STARE MIASTO - część, ulice: Cmentarna, Jana
Kasprowicza,

1

Karola

Libelta,

Karola

Marcinkowskiego,

FILIA NR 4 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

ks. Romana Zientarskiego, Metalowców, Młyńska od nr. 9

IM. JANA KASPROWICZA

do końca, Orłowska, plac Jana Kasprowicza, Plebanka,

UL. POPRZECZNA 29

Poprzeczna, Przypadek, Składowa, Towarowa.
OSIEDLE STARE MIASTO - część, ulice: Bartka Nowaka,
Dojazdowa, Henryka Czamana, hm. Marcina Strachanowskiego,
Izydora

Sobeckiego,

Kazimierza

Burzyńskiego,

Lotnicza,

Obwodowa, Piotra Bartoszcze, Powstańca Kwiatkowskiego,

2

Powstańców

Warszawy,

Przy

Stadionie,

Radosna,

GIMNAZJUM NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA
UL. TORUŃSKA 46-48

Rodu

Czaplów, Rtm. Witolda Pileckiego, Rzemieślnicza, Stanisława
Łuczaka,

Stanisława

Szenica,

Stare

Miasto,

Stolarska,

Szczęśliwa, Szybowcowa, Zamknięta.
obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

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 Prezydenta Miasta Inowrocławia najpóźniej do dnia 22 maja 2017 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.
Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien zostać zgłoszony do Prezydenta Miasta Inowrocławia najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017 r.
Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 11 czerwca 2017 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Prezydent Miasta Inowrocławia
/-/ Ryszard Brejza

