
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 17 września 2018 r.                                                                                                                                                 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych na terenie Gminy Baboszewo, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych 
przystosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r.  

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) 
podaje się do wiadomości wyborców informacje o: 
1) numerach i granicach obwodów głosowania; 
2) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych; 
3) lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 
4) możliwości głosowania korespondencyjnego; 
5) możliwości głosowania przez pełnomocnika 
- w wyborach  zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 poz. 1561) na dzień 21 
października 2018 r.  
 
 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 2 3 

1 

Miejscowości: 

Bożewo, Brzeście, Brzeście Małe, 
Brzeście Nowe, Cieszkowo Nowe, 
Cieszkowo Stare, Kowale, Korzybie, 
Krościn, Kruszewie, Sokolniki Nowe, 
Sokolniki Stare, Zbyszyno 

Hala Sportowa  w Baboszewie  

ul. Jana i  Antoniego Brodeckich 6A 

09-130 Baboszewo 

 

(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) 

2. 

Miejscowość Baboszewo  

 

Urząd Gminy w Baboszewie  ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)  

                

3. 

Miejscowości: 

Dramin, Galominek, Galominek Nowy, 
Kiełki, Lachówiec, Rzewin 

Świetlica Wiejska w Rzewinie 

Rzewin 34,   09-130 Baboszewo 



4. 

Miejscowości: 

Dziektarzewo, Dziektarzewo Wylaty, 
Goszczyce Poświętne, Goszczyce 
Średnie, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, 
Polesie, Rybitwy, Śródborze 

Szkoła Podstawowa   im. Jana Brodeckiego            

w Polesiu 

Polesie 9, 09-105 Dziektarzewo 

 

(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) 

5. 

Miejscowości: 

Budy Radzymińskie, Dłużniewo, 
Galomin, Jarocin, Jesionka, Sarbiewo, 
Wola Dłużniewska, Wola Folwark 

Szkoła Podstawowa im. Ks. M. K.  Sarbiewskiego     

w Sarbiewie 

Sarbiewo 17, 09-130 Baboszewo 

6. 

Miejscowości: 

Cieszkowo Kolonia, Cywiny Dynguny, 
Cywiny Wojskie, Lutomierzyn, 
Mystkowo, Niedarzyn 

Szkoła Podstawowa w Mystkowie 

Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo 

 

 - lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 

   - obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do przeprowadzenia głosowania     
       korespondencyjnego. 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 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 głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do komisarza wyborczego w 
Ciechanowie I 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 27.08.1997 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 pierwszej 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 Baboszewo 
najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. w godz. od 7.00 
do 21.00. 

 

      Wójt Gminy Baboszewo 

      mgr Tomasz Sobecki 


