
K O M U N I K A T  

 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I 

o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny 

w okręgu wyborczym nr 8 
 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szerzyny w okręgu wyborczym nr 8 zostaną przeprowadzone  

w dniu 17 maja 2019 r. w godzinach od 7:00 do 21:00. 

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje numery: 221, 234, 303 - 311, 314 - 325, 328 - 336, 338 - 340, 342 - 

348, 356 - 357, 359 - 375, 377 - 383, 385 - 400, 404 - 431, 475, 497, 500 - 501, 505, 507, 533 - 535, 

546, 551, 595, 602 - 604, 612 - 613, 622 - 623, 629 - 630, 635 - 638, 643 - 645, 649 - 650, 652 - 654, 

659, 665 - 666, 672 - 674, 677, 679. 

Głosowanie odbywa się w obwodzie głosowania nr 1, mieszczącym się w Urzędzie Gminy Szerzyny, 

Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny. 

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny głosować można tylko na jednego 

kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego 

kandydata, na którego wyborca głosuje. 

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub 

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. 

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu 

do dnia 4 maja 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), 

z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 12 maja 2020 r. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także 

wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez 

pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta 

Gminy Szerzyny do dnia 8 maja 2020 r. 

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do Urzędu 

Gminy Szerzyny. 

Komisarz Wyborczy  

w Tarnowie I 
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