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

Wójta Gminy Rytro 

z dnia 22 września 2020 roku 
Na podstawie art. 16 ust 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Rytro podaje 

do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibie obwodowej komisji 

wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady gminy Rytro w 

okręgach wyborczych nr 3 i nr 7 zarządzonych na dzień 25 października 2020 roku. 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Sołectwo Rytro (część):  

Nr okręgu wyborczego 3 obejmujący numery domów: 67, 89, 

98,101, 134, 135, 144, 195, 214, 219, 270, 305, 316, 317, 323, 

346, 347, 350, 373, 375, 375A, 378, 378A, 384, 391, 407, 408, 

415, 421-426, 428, 433-437, 439, 442-444, 448, 452, 454, 456, 

460, 465-468, 472, 473, 488, 489, 519, 524, 558 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej, Rytro 

99, 33-343 Rytro 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

Sołectwo Rytro (część):  

Nr okręgu wyborczego 7 obejmujący numery domów:  6, 16, 

17, 18, 42, 53, 71, 74, 92, 108, 115, 136, 142, 147, 149, 152, 157, 

176, 180, 199, 205, 207, 212, 218, 228, 230, 240, 245, 250, 257, 

259, 288, 294, 321, 332, 356, 364, 368, 396, 405, 411, 412, 479, 

480, 485, 495 500, 510, 512 ,513, 514, 537, 545, 556, 565, 567, 

570, 580, 583, 593 

 
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 Nowym Sączu I najpóźniej do dnia 12 października 2020 

r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar 

głosowania zgłasza do dnia 20 października 2020 r. Druk do pobrania w Urzędzie Gminy Rytro lub ze strony internetowej 

https://bip.malopolska.pl/ugrytro,a,1819337,wzor-zgloszenia-glosowania-korespondencyjnego-w-wyborach-uzupelniajacych-do-rady-gminy-rytro-na-dzie.html 

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) 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 Wójta Gminy Rytro najpóźniej do dnia 16 października 2020 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 25 października 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 

 

Wójt Gminy Rytro 
 

Jan KOTARBA 


