
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Grunwald 
z dnia 24 września  2020 roku 

 

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1319)                   

w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) 

Wójt Gminy Grunwald podaje do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Grunwald 

przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 25 października 2020 r. 
 

 

 

Numer 

obwodu 

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1. Miejscowości: 

Gierzwałd, Grabiczki, Kalwa, Kiersztanowo, Kiersztanówko, Korsztyn, 
Pacółtowo, Pacółtówko, Rychnowo, Rychnowska Wola, Rzepki, 
Wróble, Zapieka 

Gminny Ośrodek Kultury w 

Gierzwałdzie 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

Lokal przewidziany do 

głosowania 

korespondencyjnego 

    

2. Miejscowości: 

Góry Lubiańskie, Lipowa Góra, Lubian, Lubianek, Łącko, Łodwigowo, 

Mielno, Omin, Stębark, Tymawa, Ulnowo, Zybułtowo 

Szkoła Podstawowa w Stębarku 
Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

                    

3. Miejscowości: 

Domkowo, Dylewo, Dylewko, Glądy, Jędrychowo, Kitnowo, 

Szczepankowo 

Szkoła Podstawowa                

w Szczepankowie 

4. Miejscowości: 

Dąbrowo, Frygnowo, Grunwald, Marcinkowo 

Szkoła Podstawowa we Frygnowie 

 

Głosować korespondencyjnie mogą osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum posiadające 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 poz. 53);  

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt. 1;  

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej  

w pkt. 1; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

4) 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 być zgłoszony przez osobę niepełnosprawną komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem 

referendum tj.: 12 października 2020 r. 

Osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 
60 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.  

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Grunwald  lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta  do sporządzania 

aktów pełnomocnictwa do głosowania.  

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem referendum tj: 16 października 2020 r. 
 

Przeprowadzenie głosowania w dniu 25 października 2020 r.  w godz. 7:00 - 21:00 

Wójt Gminy Grunwald  

                                                                                                                                                 Adam Szczepkowski 


