
O B W I E S Z C Z E N I E 

BURMISTRZA  SUSZA 

z dnia 06 września 2019 r. 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy                                

(Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz Zarządzenia NR 237 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego                       

z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suszu, podaje       

się do publicznej wiadomości informację o numerze i granicach obwodu głosowania oraz                                 

o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Suszu, zarządzonych na dzień 06 października 2019 r. 

    

Numer 

obwodu 
Granice obwodu 

Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

6 Miejscowości: Bałoszyce, Bałoszyce Małe, Jawty Wielkie, 

Wądoły, Wiśniówek, Żakowice. 

Świetlica 

w Bałoszycach 

Jawty Wielkie 63 

  

- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

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 zatrudnieniu 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) niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

6) stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 

zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza 

Wyborczego w Elblągu najpóźniej do 21 września 2019 r. (23 września 2019r.)* 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania  ukończą 75 

lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,                    

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu 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) niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

6) stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 

zasiłek pielęgnacyjny.        

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza  Susza 

najpóźniej do dnia 27 września 2019 r. 

 

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 06 października 2019 r. od godz. 

7
00

 do godz. 21
00

. 

 
*Uwaga Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy  z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)  jeżeli 

koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa pierwszego dnia po tym dniu. 

                                              

 

                                                                                                          Burmistrz Susza 

 

                                                                                                   /-/ Krzysztof Pietrzykowski 


