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

z dnia 22 stycznia 2016 r.

o numerach oraz granicach statych obwodöw giosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcöw
niepelnosprawnych, mozliwosci giosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika
w wyborach uzupelniajqcych 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 si? do publicznej wiadomosci informacjf o numerach oraz granicach stalych obwodöw giosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborcöw niepetnosprawnych, mozliwosci giosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika:

Nr
obwodu

giosowania

Granica obwodu Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

l Filipöw Urza^d Gminy Filipöw
ul. Garbaska 2
16-424 Filipöw

tel. 87 569 60 60

Bitkowo, Czarne, Czostköw, Filipöw Czwarty, Filipöw Drugi, Filipöw
Trzeci, Garbas Pierwszy, Garbas Drugi, Huta, Mieruniszki, Nowe
Motule, Olszanka, Rospuda, Stare Motule, Supienie, Szafranki, Wölka,
Zusno.

Zespöl Szköl w Filipowie
ul. M. Konopnickiej 6
tel. kom. 507-047-652

Agraflnöwka, Bartnia Göra, Jemieliste, Nowa D^bszczyzna, Piecki,
Smolenka, Stara D^bszczyzna, Tabalöwka.

Klub Rolnika w Jemielistem
Jemieliste 41
tel. kom. 505-176-269

Glosowanie odbywa si£ w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciaj*u jednego dnia, bez przervvy

odgodziny7°°do2100.

lokal dostosowany do potrzeb wyborcöw niepelnosprawnych

komisja wyznaczona do giosowania korespondencyjnego

Informacie dodatkowe:

Sylwes cewicz

• wyborca moze glosowac korespondencyjnie, w tym przy uzyciu nakladki na kart? do giosowania sporza^dzonej
w alfabecie Braille'a. Zamiar giosowania korespondencyjnego zgtasza si? Wöjtowi Gminy Filipöw do dnia 20
lutego 2016 r.;

gtosowanie korespondencyjne jest wylaczone w przypadku udzielenia przez wyborce, niepelnosprawnego
petnomocnictwa do giosowania;
wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci oraz wyborca, ktöry
najpözniej w dniu giosowania konczy 75 lat moze udzielic pelnomocnictwa do giosowania w jego imieniu
w wyborach uzupelniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pelnomocnictwa do giosowania sporza^dz
sie_ na wniosek wyborcy, wniesiony do Wöjta Gminy Filipöw, w ktörej wyborca jest wpisany do rejestru wyborcöw do
dnia 26 lutego 2016 r.


