
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Żytno 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

  

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 poz. 
568)Wójt Gminy Żytno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i 
przez pełnomocnika w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:  

Nr obwodu 
głosowania  
 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej  
 

1 Bugaj, Ewina, Magdalenki, Mała Wieś, Pławidła, Rędziny, 
Sekursko, Turznia, Załawie, Żytno 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytnie, 
Żytno, ul. Ogrodowa 16  
 
  
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

 
2 Czarny Las, Czarny Las -Kolonia, Fryszerka, Kępa, Kozie Pole, 

Pągów, Polichno, Rogaczówek, Silnica, Wymysłów, Zabrodzie 
Silnickie 

Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie, 
Silnica 77 

3 Barycz, Budzów, Ciężkowiczki, Ferdynandów, Kąty, Łazów, 
Maluszyn, Mosty, Silniczka, Sudzin, Sudzinek 

Przedszkole Publiczne w Żytnie, Filia w 
Maluszynie Maluszyn, ul. Wolności 5  
  
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców  niepełnosprawnych 
 

 
4 Borzykowa, Borzykówka, Czechowiec, Grodzisko, Ignaców, 

Jarzębina, Jatno, Pierzaki, Pukarzów, Sady 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Borzykowej, ul. Szkolna 12 

 

 

-obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

  

 

 

 

 

 

 



Głosować korespondencyjne 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 zatrudnieniu 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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarskie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub  3.podlegający w dniu glosowania 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 Piotrkowie Trybunalskim 
najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 05 maja 2020 r.  

Głosować przez pełnomocnika 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 zatrudnieniu 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 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarskie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny.  

  

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Żytno najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.   

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00 .  

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej w obwodzie dokument umożliwiający 
stwierdzenie jego tożsamości.   

 

Wójt Gminy Żytno    

 Mirosław Ociepa    


