OBWIESZCZENIE
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 21 września 2018 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) Burmistrz Książa
Wlkp. 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 do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Miasto Książ Wlkp. obejmuje ulice: Dębniacka, Dr. M.
Krybusa, Dworcowa, Zaciszna, ks. abp. Antoniego
Baraniaka, F. Dąbrowskiego, Gen. J. Wybickiego,
Gogolewska,
1

Jana

Pawła

II,

J.

Kilińskiego,

I. Krasickiego, Krótka, Ks. P. Wawrzyniaka, Leśna,

Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp., Stacha

Łąkowa, Niepodległości, Nowomiejska, Ogrodowa,

Wichury 27, 63-130 Książ Wielkopolski

Piaskowa,

1

Powstańców,

Maja,

Plac

Półwiejska,

Kosynierów,

Polna,

Radoszkowska,

Stacha

Wichury, Strzelecka, T. Kościuszki, Wiosny Ludów,
Wolności, Zakrzewska, Żwirowa
Sołectwa:

Brzóstownia,

Radoszkowo

(w

tym

miejscowości: Radoszkowo i Charłub), Radoszkowo
Drugie, Gogolewo (w tym miejscowości: Gogolewo i
2

Gogolewko),

Kiełczynek

(w

tym

miejscowości:

Kiełczynek i Kiełczyn), Sroczewo, Świączyń (w tym

Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp., Stacha
Wichury 27, 63-130 Książ Wielkopolski

miejscowości: Świączyń i Świączynek), Zaborowo,
Zakrzewice
Szkoła Podstawowa w Mchach, Mchy 39, 63-130
Sołectwa: Chwałkowo Kościelne (w tym miejscowości:
3

Chwałkowo

Kościelne

i

Zabawa

Leśniczówka),

Książ Wielkopolski
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Kołacin, Ługi, Mchy, Sebastianowo, Włościejewice

Sołectwa:

Chrząstowo,

miejscowości:
4

Konarskie,

Jarosławki,
Konarzyce

Jarosławki

(w

Feliksowo
(w

tym

i

tym

Obreda),

miejscowości:

Konarzyce i Zawory), Łężek, Włościejewki (w tym
miejscowości: Włościejewki i Międzybórz)

Szkoła Podstawowa w Konarzycach, Konarzyce
Szkolna 6, 63-130 Książ Wielkopolski
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 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 Komisarza Wyborczego w Koninie II 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 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.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Książa Wlkp. 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.
Burmistrz Książa Wlkp.
Teofil Stanisław Marciniak

