
O B W I E S Z C Z E N I E
Wöjta Gminy Barglöw Koscielny

z dnia 15 stycznia 2016 r.

o numerach oraz granicach stalych obwodöw glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcöw
niepelnosprawnych, mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez petnomocnika
w wyborach u/ i ipc lnia jac\h do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz^dzonych na dzien 6 marca 2016 r.
w wojewödztwie podlaskim, w okr^gu 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 wiadomosci informacj^ o numerach oraz granicach starych obwodöw glosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborcöw niepelnosprawnych, mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika:

Nr
obwodu

glosowania

Granica obwodu Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

l Barglöw Dworny, Barglöw Koscielny, Barglöwka, Barszcze,
Brzozöwka, Görskie, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Komorniki,
Kresy, Lipowo, Nowiny Barglowskie, Nowiny Stare, Piekutowo, Pieriki,
Solistöwka, Sosnowo, Tobylka.

Urzaxl Gminy
ul. Augustowska 47
16-320 Barglöw Koscielny
tel. (87)642-40-11

Kukowo, Reszki, Labetnik, Pomiany, Popowo, Judziki, Rumiejki,
Zrobki,

Szkola Podstawowa,
LabetniklO
16-320 Barglöw Koscielny
tel. (87) 642-40-29

Bulkowizna, Dreristwo, Kroszewo, Kroszöwka, Pruska, Tajno
Podjeziorne, Tajenko, Wölka Karwowska, Tajno Lanowe, Tajno Stare.

Szkola Podstawowa,
Kroszewo 27
16-320 Barglöw Koscielny
tel. (87) 642-56-08

Glosowanie odbywa sif w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ci;jgu jednego dnia, bez przerwy
odgodziny7°°do2100.

- lokal dostosowany do potrzeb wyborcöw niepelnosprawnych

- komisja wyznaczona do glosowania korespondencyjnego

Wöjt

Andrzej Kwiecinski

Informacje dodatkowe:
• wyborca moze glosowac korespondencyjnie, w tym przy uzyciu nakladki na karte do glosowania sporzqdzonej

w alfabecie Braille'a. Zamiar gtosowania korespondencyjnego zglasza si? Wöjtowi do dnia 20 lutego 2016 r.;
• glosowanie korespondencyjne jest wyl^czone w przypadku udzielenia przez wyborce niepelnosprawnego

pelnomocnictwa do glosowania;
• wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci oraz wyborca, ktöry

najpözniej w dniu glosowania koriczy 75 lat moze udzielic pelnomocnictwa do glosowania w jego imieniu
w wyborach uzupelniaj^cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pelnomocnictwa do glosowania sporz^dza
sie na wniosek wyborcy, wniesiony do Wöjta Gminy, w ktörej wyborca jest wpisany do rejestru wyborcöw do dnia 26
lutego 2016 r.


