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

z dnia 20 stycznia 2016 r.

o numerach oraz granicach stah/ch obwodöw glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcöw
niepelnosprawnych, mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika
w wyborach uzupelniajqcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzien 6 marca 2016 r.
w wojewödztwie podlaskim, w okregu 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 informacje o numerach oraz granicach starych obwodöw gtosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborcöw niepelnosprawnych, mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika:

Nr
obwodu

gtosowania

Granica obwodu Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Dalny Las, Gajöwka Podmacharce, Gorczyca, Ksiezy
Mostek, Molowiste, Macharce, Plaska, Perkuc, Podmacharce, Serski
Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Strzelcowizna.

Centrum Informacji
Turystycznej
Plaska 57 A

16-326 Plaska
tel. 722 040 565

Gruszki, Hanus, Jalowy Rög, Jazy, Kudrynki, Kielmin, Lipiny,
Lubinowo, Mikaszöwka, Muly, Maly Borek, Ostryhskie, Osienniki,
Rubcowo, Rudawka, Rygol, Tartak, Trzy Kopce.

Filia Szkory Podstawowej
im. Jana Pawla II

w Plaskiej
Gruszki 60

16-326 Plaska
tel. (87)6417617

Glosowanie odbywa si^ w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ci^gu jednego dnia, bez przerwy
uugodziny7°°do2100.

lokal dostosowany do potrzeb wyborcöw niepelnosprawnych

komisja wyznaczona do glosowania korespondencyjnego

Wöjt Gminy

Wieslaw Golaszewski

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

w alfabecie Braille'a. Zamiar glosowania korespondencyjnego zglasza sie Wöjtowi Gminy Plaska do dnia 20 lutego
2016 r.;

• glosowanie korespondencyjne jest wyl^czone w przypadku udzielenia przez wyborce niepetnosprawnego
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 Plaska, w ktörej wyborca jest wpisany do rejestru wyborcöw do
dnia 26 lutego 2016 r.


