
Zarządzenie Nr   33/2019 
Wójta Gminy Będzino 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
 

w sprawie obwieszczenia dotyczącego  numerów i granic stałych obwodów 
głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na 
terenie Gminy Będzino w  wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  
 
§ 1. W związku z ustawowymi terminami ( podstawa prawna poniżej) oraz uchwałą                    
Nr XLII/322/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy 
Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych zarządzam przygotowanie i rozplakatowanie  
Obwieszczeń  następującej treści:  

Obwieszczenie 
Wójta Gminy Będzino 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
        Na podstawie  art. 16 § 1 i 2 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 ) oraz uchwały    Nr XLII/322/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. poz. 2874, z dn. 19.06.2018 r.) podaje 

się do publicznej wiadomości informację o  stałych obwodach głosowania , ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 26 maja 2019 r. zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 365)  

 

 
Numer 

stałego 

obwodu 

głosowania 

 

Granice stałego obwodu głosowania 

Siedziba 

obwodowej 

komisji 

wyborczej 

1 Miejscowości: Barninek, Dobiesławiec, Mścice, Łubniki, 

Podamirowo, Przybyradz, Radomno, Strzeżenice. 

 

 

    Przedszkole            

     „Promyki           

       Bałtyku”  

     w Mścicach,  

        sala nr 5 

2 Miejscowości: Dobre, Dobre Małe, Pakosław, Popowo, Stoisław, 

Świercz, Ziębrze. 

    Przedszkole       

     „Promyki     

       Bałtyku”  

    w Mścicach, 

      sala nr 12 

3 Miejscowości: Barnin, Będzinko, Będzino, Kazimierz Pomorski, 

Komory, Łekno, Mączno, Zagaje. 

 

Gminny Ośrodek       

         Kultury 

     w Będzinie 

4 Miejscowości: Borkowice, Dworek, Kiszkowo, Kładno, Miłogoszcz, 

Pleśna, Skrzeszewo, Słowienkowo, Śmiechów, Uliszki. 

 

      Świetlica 

   w Borkowicach  

 



5 Miejscowości: Dobrzyca, Podbórz, Smolne, Strachomino, Strzepowo, 

Wierzchominko, Wierzchomino.  

 

        Szkoła     

   Podstawowa     

   w  Dobrzycy  

6 Miejscowości: Łasin Koszaliński, Łopienica, Tymień, Wiciąże 

Pierwsze. 

 

Dom Ludowy  

 w Tymieniu 

 

 

 
 

             Zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Będzino NR 260/2017 z dnia 10 października 2017 r. 
dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych wyznaczonych zostało 5 lokali wyborczych tj. OKW nr 1 
w Mścicach, OKW Nr 2 w Mścicach, OKW NR 3 w Będzinie , OKW NR 5 w Dobrzycy oraz OKW Nr 6 w 
Tymieniu.   
Wymienione Obwodowe Komisje Wyborcze są właściwymi dla celów głosowania 
korespondencyjnego na trenie Gminy Będzino. 
 
             Wyborca niepełnosprawny 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 2016 r. poz. 
2046 i 1948 oraz z 2017 r.  poz. 777, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej  w dniu  głosowania kończy 75 lat,  może 
w terminie do  dnia 17 maja  2019 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy, o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
w jego imieniu ( art. 56 Kodeksu Wyborczego) 
          Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować 
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju , w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a , wyborca powinien  zgłosić Komisarzowi Wyborczemu ( art. 53b Kodeksu Wyborczego) 
do dnia  11 maja 2019 r. 
 Do dnia 21 maja 2019 r. można składać wnioski o dopisanie  do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. 
 
Uwaga! 
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za 
pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Będzino, budynek nr 19, pokój nr 8 , albo pod nr telefonów: 94 3162 – 538, 94 3162 530 lub w 

formie elektronicznej, adres e-mail d.koklowska@bedzino.pl. 
 
           Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 26 maja 2019 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub 
inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
 
Wójt Gminy Będzino 
Mariusz Jaroniewski 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 

mailto:d.koklowska@bedzino.pl

