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

Wöjta Gminy Krasnopol
z dnia 18 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/upclniajucych do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzieh 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 informacje o numerach oraz granicach statych 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 Krasnopol - öd nr 86 do kohca, Krasnopol - ul. 22 lipca,
Michnowce, Pawlöwka , Skustele, Stabieriszczyzna, Gluszyn,
Lopuchowo, Zlobin, Murowany Most, Romanowce, Rudawka.

Szkola Podstawowa,
ul. W. Polskiego 63,
16-503 Krasnopol
tel. 87-5164035

Krasnopol - öd nr l do nr 85, Krasnopol:
ul. Polna, ul. W. Polskiego, ul. l Maja, ul. Lipowa,
ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza; Czarna Buchta, Krasne,
Smolany Dab.

Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
ul. l Maja l
16-503 Krasnopol
Tel. 87-5164033

Aleksandrowo, Ryzöwka, Zubröwka Nowa, Zubröwka Stara,
Buda Ruska, Gremzdy Polskie, Jeziorki, Mikolajewo,
Rosochaty Rög, Czerwony Krzyz, Mackowa Ruda.

Swietlica Wiejska,
Mackowa Ruda 22,
16-5 03 Krasnopol
tel. 87-5164202

Gremzdel, Jegliniec, Jeglöwek, Boksze Nowe, Krucieniszki,
Linöwek, Orlinek.

Budynek po Szkole Podstawowej,
Jegliniec 42,
16-503 Krasnopol
tel. 697982047

Krölöwek, Piotrowa D^browa, Remienkin, Wysoka Göra,
Zubronajcie.

Mieszkanie prywatne,
Remienkin 22,
16-503 Krasnopol
tel. 87-5164611

Glosowanie odbywa si§ w lokalu obwodowej komisji wyborczej
odgodziny7°°do2100.

w chjgu jednego dnia, bez przerwy

- lokal dostosowany do potrzeb wyborcöw niepelnosprawnych

- komisja wyznaczona do gtosowania korespondencyjnego

bert
•x^_ _^s~

Informacje dodatkowe:
• wyborca moze glosowac korespondencyjnie, w tym przy uzyciu naktadki na kart^ do gtosoWania sporz^dzonej w alfabecie

Braille'a. Zamiar glosowania korespondencyjnego zglasza si? Wöjtowi do dnia 20 lutego 2016 r.;
• glosowanie korespondencyjne jest wylaczone w przypadku udzielenia przez wyborc^ niepehiosprawnego pehiomocnictwa do

glosowania;
• wyborca niepehiosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci oraz wyborca, ktöry najpözniej w dniu

glosowania konczy 75 lat moze udzielic petnomocnictwa do glosowania w jego imieniu w wyborach uzupeiniaj^cych do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pehiomocnictwa do glosowania sporz^dza si? na wniosek wyborcy, wniesiony do Wöjta Gminy, w
ktörej wyborca jest wpisany do rejestru wyborcöw do dnia 26 lutego 2016 r.


