OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 18 kwietnia 2019 rolru

Przez Pełnomocnika rv rrryborach do ParlaInelrtu Europejskiegcl zarząclzotlych lladzieńż6 maia20l9

r.:

Nr
obryod

Grłnice obrvodu glosorvłnił

u

glosorv

LokaI dostosorvany do potrzeb

Siedzibł oblvotlorvcj konl isji rvyborczcj

wybortów niepelnosprarvnych

ania

l

I(ino "\Yczasorvicz'' lrvonicz-Zrtrój

m. Iwonicz-Zdrój

pl, Dietl.r 2, 38-440 Irvonicz-Zdrój

Iwonicz (rvieś)-ulice: Dluga od nr

)

2 do nr 16 parzyste, od nr 17 tltl

Dom Parafi alny, Irvonicz

korica, Zadwór od nr 2 do nr 5, otj
nr 8 do nr 12, od nr

2l

uI. Dluga 33,38-440

lwonicz-Zdrój

do korioa

Iwonioz (lvieś)-rrlice: Długa od nr

1 do nr
3

l

5

trieparzyste,

§zkola Podstnworva, lwonicz

Floriańska, Knrieoie, Zatlwór nr l,

ul, ZagrodniIłi 2I, 38-440 Irvonicz-Zdrój

od rlr 5A do nr 74, ocl nr 13 tlo nr

20,Zagrodniki
4
5

6

7

8

Lubatówka
Lubatowa od nr

l

Dom Ludorvy, Lubatórvka 98, 38-440 Irvonicz_Zdrrii
do l lOC, cltl nr

334 do nr 384, od nr 39.1 do ltorica

Lubatowa od

nr

ll

l

tttl 333,

od nr 385 tlo nr 390

dom pontocy spolecznej

szpital

Re nl

iza OS P, Lu

b a

torv a 29 0B, 38 - 4

40 Iw onicz-Ztll. ój

Szkolł Podstarvowa, Lubatorva 284, 38-440 lrvonicz-Zdrój
Dom Ponlocy §poleczncj dla tloroslych, Iryonicz
ul, Iiloriańska l9, 38-440 llvonicz-Zdl.ói

Szpital Rehłbilitrrcyjno_Uzdrorviskowy''Excel§ior'',
ul. Partyzantórv 2, 38-440 Iwonicz-Z<lrój

Glosoryać lłorespontlencyjnic nlogą wyborcy
PosiatlającY orzeczenie o Znaczlym lub umiarkowanyrn stopnitl niepełnosprawlości, w rozumieniu
ustau,y z drria
27 sierpnia 1997 r. o rchabilitao.|i zarvoclorve.j i sPołeczncJ oraz zatrudnianiu
osÓb niepełnosprawnych, w tyrn także wyborcy p<lsiadający orzeczenie
organu
rentowego

o:

l) całkowiĘ niezdcllności do pracy i nieztlolności do sanocizielnej ęgzystenc.iil

2) całkowitej niezdolnośoi tlo pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5.)

o zaliczeniu do II grupy inwalitlów;

a takŻe osoby o stałej alb<l długcltrwałej nieztlolnośoi tio pracy
W gospodarstwie rolnym, którym przysługuje

zamiar glosorvania korespontlcncyjnego powinien zostać zgloszony

rto

zasiłek pielęgnacyjny.

komisarza wyborczego w krośnie I najpóźniej rlo dnia l3 rnaja 2019
r.

tym także wyborcy ptlsiadający orzeczenię organtl rentowego o:
l) całkowitej nięzdolnościclo praoy i nieztiolności do samotlzielne.j egzystencji;
2) całkowitej niezdoIności tlo pracy;
3) niezdolności do samo<lzielnej egzystencj i;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalitlów;
5) o zaliczenirr do II grupy inwalitlów;
a takŻe osobY o stałej alb<l długotrwałej niezdolności tlo pracy
w gospotlarstwie r<llrrym, którym przyshlgu.ie

\Yniosek o sPorządzenitl al<tu pelnomocnictrvł porvinicn zostać zlożony
do Burmistrza Gnliny lrvonicz-

Glosorvaniewlokalachwyborczychotlbyrvaćsiębgrlzie

wrtniu26rnaja2019r.oclgotlz.luurlogodz,2
Burmistrz

ilek pielęgnacyjny.

rój nłjpóźnitj do dnia t7 ma.ja 2019 r.

