OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 2 kwietnia 2019 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 oraz z 2019 r. poz.
273) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 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
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

część sołectwa Jerzmanowice + sołectwo Gotkowiceobwód nr 1 w swoich granicach zawiera terytorialnie
całe Gotkowice oraz część Jerzmanowic. Południowa
granica

tego

obwodu

biegnie

w

miejscowości

Jerzmanowice od skrzyżowania drogi krajowej A94 i
drogi powiatowej Sąspów-Ojców wzdłuż drogi gminnej
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 442, następnie na
skrzyżowaniu koło cmentarza i biegnie wzdłuż drogi
gminnej oznaczonej jako działka nr 397, następnie na
1

skrzyżowaniu zakręca i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej

Remiza OSP w Gotkowicach, Gotkowice 34, 32048 Jerzmanowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

nr działki 36/1 do wysokości działki oznaczonej nr 81/8,
i dalej wzdłuż granicy między działką nr 82/7, a
działkami 81/5 i 81/6 do granicy Jerzmanowic z
Czubrowicami. Od tego miejsca granica tego obwodu
biegnie wzdłuż granicy administracyjnej Jerzmanowic z
Czubrowicami i z Przeginią, później wzdłuż granicy
administracyjnej Gotkowic z Przeginią, z Sułoszową I i
z Sąspowem do skrzyżowania drogi krajowej A94 z
drogą powiatową, czyli do punktu początkowego
sołectwo

Jerzmanowice

(z

wyłączeniem

części

uwzględnionej w obwodzie nr 1)-granica obwodu nr 2
biegnie od skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą
powiatową Sąspów-Ojców, wzdłuż drogi krajowej po
granicy Jerzmanowic z Sąspowem w kierunku Krakowa,
następnie biegnie po granicy administracyjnej obrębu
2

Jerzmanowice z Bębłem, w dalszej części po granicy z
obrębem Łazy, aż do granicy Jerzmanowic ze Szklarami.
Granica obwodu w dalszej części biegnie po granicy
Jerzmanowic ze Szklarami, dalej z Racławicami i z
Czubrowicami do wysokości działki nr 81/6 i w dalszej
części biegnie wzdłuż granicy między działkami

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w
Jerzmanowicach, Centralna 97, 32-048
Jerzmanowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

oznaczonymi jako nr 81/5 i 82/3 do przecięcia się z drogą
gminną oznaczoną nr 36/1, dalej załamuje się w kierunku
północno-wschodnim i biegnie po drodze ozn. nr 36/1 do
skrzyżowania z drogą gminną ozn. nr 397, następnie po
drodze ozn. nr 397 do skrzyżowania k. cmentarza i
następnie drogą ozn. nr 442 do punktu początkowego tj.
skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową
Sąspów-Ojców
3

Szklary

Szkoła Podstawowa w Szklarach, Szklary 121, 32048 Jerzmanowice
Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach,
Łazy 39, 32-048 Jerzmanowice

4

Łazy

5

Sąspów

6

Przeginia

7

Czubrowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Sąspowie, Sąspów 32, 32048 Jerzmanowice
Dom Ludowy w Przegini, Przeginia 116a, 32-049
Przeginia
Szkoła Podstawowa w Czubrowicach, Czubrowice
85, 32-049 Przeginia
Budynek Wielofunkcyjny w Racławicach,
Racławice 54a, 32-049 Przeginia

8

Racławice

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 Krakowie II najpóźniej
do dnia 13 maja 2019 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 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia najpóźniej
do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Tomasz GWIZDAŁA

