OBWIESZCZENIE
Burmistrza Kamieńska
z dnia 10 kwietnia 2020 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz
Kamieńska 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
Nr obwodu
głosowania

1

2

3

4

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

miasto Kamieńsk-ulice: Antoniego Śliwińskiego, Chopina, Dolna, Generała
Juliana Filipowicza, Głowackiego, Górnicza, Konopnickiej, Kopernika,
Kościuszki, kpt. Jana Łuczyńskiego, Kwiatowa, Legionistów, Mickiewicza,
Mikołaja Przerębskiego, mjr Antoniego Maszewskiego, Piotrkowska, Plac
Wolności, płk Józefa Mularczyka, Porucznika Teodora Gajewskiego,
Słoneczna, Słowackiego od nr 1 do nr 61 i od nr 2 do nr 60, Spółdzielcza,
Szkolna, Wieluńska od nr 1 do nr 25 i od nr 2 do nr 14, Zjednoczenia
miasto Kamieńsk-ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Cmentarna, Dębowa, gen.
Sikorskiego, Harcerska, Jagiellońska, Jana Nowaka, Kazimierza Wielkiego,
Kolejowa, Kotarbińskiego, Krótka, ks. bs. St. Zdzitowieckiego, księdza
Ignacego Jankowskiego, księdza Michała Fiszera, Kusocińskiego, Lipowa,
Ludowa, mjr Hubala, mjr Sucharskiego, mjr Włodzimierza Łączyńskiego,
prof. Kazimierza Secomskiego, Rajska, Słowackiego od nr 62, Sosnowa,
Spokojna, Sportowa, Szarych Szeregów, Wieluńska od nr 27 i od nr 16,
Władysława Stanisława Reymonta, Wojska Polskiego, Wołyńskiej Brygady
Kawalerii, Wrzosowa, Zaciszna, Żołnierzy Września
sołectwa: Aleksandrów, Barczkowice, Dąbrowa, Koźniewice, Ochocice,
Pytowice, Szpinalów

sołectwa: Danielów,
Włodzimierz

Gałkowice

Stare,

Huta

Porajska,

Podjezioro,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki
w Kamieńsku (sala gimnastyczna),
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki
w Kamieńsku (wejście główne),
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Dom Ludowy im. K. Tazbira w Kamieńsku,
ul. Konopnickiej 6, 97-360 Kamieńsk
Świetlica Wiejska w Gałkowicach Starych,
Gałkowice Stare 58, 97-360 Kamieńsk
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie,
Gorzędów ul. Adamowskiego 7, 97-360 Kamieńsk
5

sołectwo: Gorzędów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) 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:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r.,
z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do
dnia 5 maja 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 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) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) 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 Kamieńska najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Burmistrz Kamieńska
Bogdan PAWŁOWSKI

