
O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójta Gminy Kurów 

z dnia 19 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) Wójt Gminy Kurów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: 

 

Nr 

obwodu 

głosowa

nia 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

KURÓW, ulice: Blich, Fabryczna, Słoneczna, Kwiatowa, Kilińskiego, Krótka, 

Krzywa, Nadrzeczna, Nowa, Puławska, Warszawska, Głęboka, Kościuszki, 

Kowalska, OLESIN, PŁONKI od numeru domu 222 

 do numeru końcowego 

Gminny Ośrodek Kultury,  

ul. Kilińskiego 2a,  

24-170 Kurów 

 

 

2 

KURÓW, ulice: Bartosza Głowackiego, Graniczna,  

Nowy Rynek, Partyzantów, Piaskowa, Poprzeczna, Lubelska, Ogrodowa, 

Polna, Sadowa, Wiśniowa, Zielona, Zacisze, Ciasna, Wojska Polskiego, 

Piramowicza, Żabia 

Lokal, ul. Wojska Polskiego 1,  

24-170 Kurów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

3 BRZOZOWA GAĆ, SZUMÓW, WYGODA 

Świetlica wiejska, Brzozowa Gać 3a,  

24 - 170  Kurów 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

4 PŁONKI od numeru domu 1 do numeru domu 221A 
Remiza OSP, Płonki 41A,  

24 - 170  Kurów 

5 KŁODA, ZASTAWIE, BARŁOGI, ŁĄKOĆ 

Świetlica wiejska, Kłoda 12a,  

24 - 170  Kurów 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

6 

BRONISŁAWKA, CHOSZCZÓW, MARIANKA, DĘBA, POSIOŁEK, 

WÓLKA NOWODWORSKA 

Świetlica wiejska, Choszczów 49 A,  

24-170 Kurów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 



7 KLEMENTOWICE, BUCHAŁOWICE 

Zespół Placówek Oświatowych, Klementowice 230,  

24-170 Kurów  

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 Lublinie III 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 Kurów 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 Kurów 

 

                             /- /Arkadiusz Małecki 


