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

 

Wójta Gminy Giby 

z dnia 20 stycznia 2016 r. 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości 

głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59. 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do 

publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości 

głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika: 

Nr 

obwodu 

głosowania 

Granica obwodu Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1. Aleksiejówka, Sołectwo Giby I ze wsią Dziemianówka, Sołectwo          

Giby II ze wsią Gibasówka, Konstantynówka, Kukle, Pomorze, 

Posejnele 

 
Gimnazjum w Gibach 
Giby 75 

16-506 Giby 

tel. (87) 516 52 23 

2. Karolin, Krasne, Pogorzelec, Studziany Las, Wysoki Most 
 

Świetlica Wiejska w Pogorzelcu 

Pogorzelec 23 

16-506 Giby 

tel. (87) 516 54 05 

3. Dworczysko, Frącki, Głęboki Bród, Okółek, Sołectwo Sarnetki ze wsią 

Lipowo, Sołectwo Tartaczysko ze wsią Gulbin 

Budynek po Szkole 

Podstawowej we Frąckach 

Frącki 33 

16-506 Giby 

tel. 535 902 354 
4. Budwieć, Stanowisko, Zelwa Budynek po Szkole 

Podstawowej w Zelwie 

Zelwa 21 

16-506 Giby 

tel. 697 902 359 

5. Białowierśnie, Białorzeczka, Białogóry, Daniłowce, Iwanówka, 

Wierśnie 

Gminny Ośrodek Kultury 

Giby 74A 

16-506 Giby 

tel. 697 902 353 
 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy  

od godziny 700 do 2100 . 

- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

- komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego   

 Wójt 

 

              Jan Kramnicz 
Informacje dodatkowe: 
 wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  

w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 20 lutego 2016 r.; 
 głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do 

głosowania; 
 wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy, w 

której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 26 lutego 2016 r. 


