
OBWIESZCZENIE 

Wojta Gminy Maslow 
z dnia 21 marca 2019 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 oraz z 2019 r. poz. 273) W6jt Gminy Maslow podaje do wiadomosci wyborc6w informacjy o numerach 

oraz granicach obwod6w glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 

mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

zarzqdzonych na dzien 26 maja 2019 r.: 

Nr obwodu Granice obwodu 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

glosowania glosowania 

Solectwa: Szkola Podstawowa w Brzezinkach, 
1 

Barcza, Brzezinki Brzezinki 43, 26-001 Maslow 

Solectwa: 
Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, 

Ciekoty, 
Ciekoty 76, 26-001 Maslow 

2 
Lokal dostosowany do potrzeb fl Mqchocice-Scholasteria 
wyborc6w niepelnosprawnych 

Swietlica Samorz4dowa w D4browie, . 
Solectwo Dqbrowa 

D4browa SSA, 26-001 Maslow 
3 

Lokal dostosowany do potrzeb fl wyborc6w niepelnosprawnych 

Zlobek Samorz4dowy "Raj Maluszka" w Domaszowicach, 

Solectwo Domaszowice 
Domaszowice 205A, 25-351 Kieke 

4 
Lokal dostosowany do potrzeb fl wyborcow niepelnosprawnych 

Solectwa: 

Maslow Drugi, 
Byla Szkola Podstawowa w Maslowie Drugim, 

5 
Maslow Drugi ul. Krajobrazowa 55, 26-001 Maslow 

Dolina Marczakowa 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w 

Solectwo 
Maslowie Pierwszym, 

6 
Maslow Pierwszy 

Maslow Pierwszy ul. Jana Pawla II 1, 26-001 Maslow 

Lokal dostosowany do potrzeb fl wyborc6w niepelnosprawnych 

Solectwo Szkola Podstawowa w M4chocicach Kapitulnych, 
7 

Mqchocice Kapitulne M4chocice Kapitulne ul. Szkolna 27, 26-001 Maslow 

Solectwo Wisni6wka 
Swietlica Samorz4dowa w Wisniowce, 

8 
Wisniowka 17, 26-050 Zagna:risk 

Dom Ludowy w Woli Kopcowej, 

Solectwo Wola Kopcowa ul. Swit:tokrzyska 86, 26-001 Maslow 
9 

Wola Kopcowa Lokal dostosowany do potrzeb fl wyborc6w niepelnosprawnych 

Glosowac korespondencyjnie mogq wyborcy posiadajqcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepelnosprawnosci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 

zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w tym takze wyborcy posiadajqcy orzeczenie organu rentowego o: 

1) calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 

2) calkowitej niezdolnosci do pracy; 

3) niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalid6w; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalid6w; 

a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt6rym przysluguje zasilek 

pielygnacyjny. 

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostac zgloszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach I 
najpoiniej do dnia 13 maja 2019 r. 

Glosowac przez pelnomocnika mogq wyborcy kt6rzy najpozniej w dniu glosowania ukonczq 75 lat lub 

posiadajqcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w tym takze 

wyborcy posiadajqcy orzeczenie organu rentowego o: 

1) calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 

2) calkowitej niezdolnosci do pracy; 

3) niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidow; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalid6w; 

a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt6rym przysluguje zasilek 

pielygnacyjny. 

Wniosek o sporz4dzenie aktu pelnomocnictwa powinien zostac zlozony do Wojta Gminy Ma.s!Q,w najpoiniej 
do dnia 17 maja 2019 r. ~ 

Glosowanie w lokalach wyborczych odbywac sit: bt:dzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7°0 do godz. 21°0• 


