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

Burmistrza Gminy Baborów 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Gminy Baborów podaje do 

wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 

możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: 
 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Baborów ulice: Głubczycka, Kolejowa, Młynówka, Moniuszki, 

Nowa, Plac Dworcowy, Polna, Powstańców, Ratuszowa, 

Rynek, Wąska 

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, ul. Rynek 17,  

48-120 Baborów 

2 

Baborów ulice: Klonowa, Kościuszki, Krakowska, Krzyżowa, 

Kwiatowa, Osiedle Akacjowe, Osiedlowa, Piaskowa, 

Raciborska, Róży Wiatrów, Rzemieślników, Słoneczna, 

Stawowa, Strażaków, Szkolna, Witosa, Wodna 

Urząd Miejski w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a,  

48-120 Baborów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 

Baborów, ulice: Kozielska, Ogrodowa, Opawska, Wiejska 

sołectwa: Babice, Dziećmarów, Dzielów, Księże Pole, Sułków 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Wiejska 5a,  

48-120 Baborów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 

sołectwa: Boguchwałów wraz z przysiółkiem Wierzbno, 

Czerwonków z kolonią Czerwonków-Osiedle, Sucha Psina; 

Strażacki Dom Ludowy, Sucha Psina 28,  

48-133 Sucha Psina 

5 

sołectwa: Raków, Szczyty, Tłustomosty wraz z przysiółkiem 

Rogów i kolonią Langowo; 

Świetlica Wiejska, Raków 83B, 48-120 Raków 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

6 Dom Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań II" 
Dom Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań II",  

ul. Powstańców 3, 48-120 Baborów 

 

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) 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. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu II najpóźniej do dnia 30 września 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) 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 Burmistrza Gminy Baborów najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 
Burmistrz Gminy Baborów 

 

Tomasz KRUPA 


