
ZARZĄDZENIE NR 14/2019 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 8 kwietnia 2019 roku 

w sprawie zarządzenia wydruku w formie obwieszczenia informacji przekazanej przez 
Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 
z póżn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządzam wydruk w formacie A3 w formie obwieszczenia informacji przekazanej przez Komisarza 

Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

§ 2. Projekt obwieszczenia stanowi załącznik do zarządzenia, 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2019 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 8 kwietnia 2019 roku 

N a podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 20 I I r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1 OOO i 1349 oraz z 2019 r. poz. 
273) Wójt Gminy Kowiesy 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 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: 

Nr obwodu 
losowania Granice obwodu glosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 
96-111 Kowiesy 

1 Chojnata, Chojnatka, Kowiesy, Ulaski, Zawady, Franciszków, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

2 

3 

4 

5 

Wędrogów, Wymysłów 

Chełmce, Paplin, Lisna, Paplinek, Jeruzal, Wólka Jeruzalska 

Wola Pękoszewska, Borszyce, Pękoszew, Wycinka Wolska 

Budy Chojnackie, Nowy Lindów, Jakubów, Turowa Wola 

Chrzczonowice, Michałowice, Nowy Wylezin, Janów, Stary 
Wylezin 

Szkoła Podstawowa im. ppor. pilota Mariana Bclca w 
Jeruzalu, Jeruzal 18, 96-1 I I Kowiesy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

Świetlica wiejska w Woli Pękoszewskiej, 
Wola Pękoszewska 72a, 96-111 Kowiesy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowcj Woli, 
Turowa Wola 20, 96-1 li Kowies 

Świetlica wiejska w Starym Wylezinie, Stary Wylezin 12~ 
96-111 Kowiesy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

Glosować 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: 
· całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

L.) 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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I najpóźniej do 
dnia 13 maja 2019 r. 

Glosować 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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kowiesy najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. 
Glosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7°0 do godz. 21 °0

• 

Wójt Gminy Kowiesy 
/-/ Jarosław PEPKA 



OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 8 kwietnia 2019 roku 

Na podstawie art. I 6 § I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20 I 8 r. poz. 754, I OOO i 1349 oraz z 2019 r. poz. 
273) Wójt Gminy Kowiesy 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 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: 

Nr obwodu 
losowania 

Granice obwodu glosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 
96-111 Kowiesy 

Chojnata, Chojnatka, Kowiesy, Ulaski, Zawady, Franciszków, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

2 

3 

4 

5 

Wędrogów, Wymysłów 

Chełmce, Paplin, Lisna, Paplinek, Jeruzal, Wólka Jeruzalska 

Wola Pękoszewska, Borszyce, Pękoszew, Wycinka Wolska 

Budy Chojnackie, Nowy Lindów, Jakubów, Turowa Wola 

Chrzczonowice, Michałowice, Nowy Wylezin, Janów, Stary 
Wylezin 

Szkoła Podstawowa im. ppor. pilota Mariana Belca w 
Jeruzalu, Jeruzal 18, 96-111 Kowiesy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

Świetlica wiejska w Woli Pękoszewskiej, 
Wola Pękoszewska 72a, 96-111 Kowiesy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
,mi. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli, 
Turowa Wola 20, 96-111 Kowies 

Świetlica wiejska w Starym Wylezinie, Stary Wylezin 12, 
96-111 Kowiesy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

!_ I 
Glosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
rozumieniu ustafy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiad~jący orzeczenie organu rentowego o: 
l) całkowitej nidzdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
-- ~ałkowitej niezdolności do pracy; 

-> J niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I najpóźniej do 
dnia 13 maja 2019 r. 

Glosować 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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kowiesy najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. 

Glosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7°0 do godz. 21 °0
• 

Wójt Gminy Kowiesy 

/-/ Jarosław PEPKA 


