
O B W I E S Z C Z E N I E
Wöjta Gminy Bakaiarzewo

z dnia 26 stycznia 2016 r.

o numerach oraz granicach statych obwodow giosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow

niepelnosprawnych, mozliwosci giosowania korespondencyjnego i przez pemomocnika
w wyborach u/.upelniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskicj zarz^dzonych na dzien 6 marca 2016 r.

w wojewödztwie podlaskim, w okrggu wyborczym nr 59.

Na podstawie art. 16 § l ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pözn. zm.)
podaje sie do publicznej wiadomo£ci informacj? o numerach oraz granicach statych obwodow giosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborcow niepemosprawnych, mozliwosci gtosowania korespondencyjnego i przez pemomocnika:

Nr
obwodu

giosowania

Granica obwodu Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Bakaiarzewo, Nowa Wies, Sadlowina
0 Gminna Biblioteka

Publiczna w Bakaiarzewie
ul. Mtynska 1 1
16-423 Bakaiarzewo
tel. 87 569 40 65

G^balöwka, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kamionka Poprzeczna,
Karasiewo, Klonowa Göra, Konopki, Kotowina, Malinöwka, Nieszki, Nowy
Dwör, WöEka-Folwark, Wölka

Zespöl Szköl w Bakaiarzewie
ul. Kröla Zygmunta Starego l
16-423 Bakaiarzewo
tel. 875694284

Aleksandrowo, Matiak, Maryna, Orlowo, Plociczno, Podwölczanka, Shipie,
Sokolowo, Stary Skazdub, Zajaczkowo- Folwark, Zajaczkowo ^Sl Urzad Gminy

Bakaiarzewo
ul. Rynek 3
16-423 Bakaiarzewo
tel.87 569 40 23

Stara Chmielöwka, Göra wraz z wsia Podgörze, Nowy Skazdub, Suchorzec,
Zdreby

Szkola Podstawowa w Zdr^bach
Zdr?by 34
16-423 Bakaiarzewo

Glosowanie odbywa si| w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ci^gu jednego dnia, bez przerwy
odgodziny7°°do2100.

- lokal dostosowany do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych
[E3 - komisja wyznaczona do giosowania korespondencyjnego

dr Tomasz Naruszewicz

Informacje dodatkowe:

wyborca moze glosowac korespondencyjnie, w tym przy uzyciu nakfadki na kart§ do giosowania sporzadzonej
w alfabecie Braille'a. Zamiar giosowania korespondencyjnego zglasza si§ Wöjtowi** do dnia 20 lutego 2016 r.;
glosowanie korespondencyjne jest wyl^czone w przypadku udzielenia przez wyborce niepelnosprawnego
pemomocnictwa do giosowania;
wyborca niepehiosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepemosprawnosci oraz wyborca, ktory
najpözniej w dniu giosowania konczy 75 lat moze udzielic pehiomocnictwa do giosowania w jego imieniu
w wyborach uzupentiajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pehiomocnictwa do giosowania spoizadza
si? na wniosek wyborcy, wniesiony do Wöjta Gminy**, w ktorej wyborca jest wpisany do rejestru wyborcöw do dnia
26 Intego 2016 r.


