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

Wöjta Gminy Purisk

z dnia 25 stycznia 2016 r.

o numerach oraz granicach stalych obwodöw glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcöw
niepetnosprawnych, mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika
w wyborach u/updniajacycl i 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 informacje 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 pelnomocnika:

Nr
obwodu

glosowania

Granica obwodu Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Buraki, Gilujsze, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Ogörki, Oszkinie,
Przystawarice, Punsk wies, Szlinokiemie, Szoltany, Trakiszki, Trompole,
Wojciuliszki, Wojtokiemie, Wotynce

Urzad Gminy,
ul. Mickiewicza 23,
16-5 15 Punsk
tel. 787/5 161 048

Boksze-Osada, Boksze Stare, Rejsztokiemie, Smolany, Wilkopedzie,
Zwikiele, Sejwy Swietlica,

Smolany 9,
16-5 15 Punsk
tel. 787/5 161 607

Buda Zawidugierska, Dziedziule, Dowiaciszki, Nowiniki, Pelele,
Polurice, Sankury, Skarkiszki, Tauroszyszki, Widugiery

Szkola Podstawowa,
Widugiery 19 A,
16-515 Punsk
tel. 787/5 171006

Punsk Osada

Szkola Podstawowa,
ul. 11 Marca 16,
16-5 15 Punsk
tel. /877 5161013

Glosowanie odbywa sif w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciqgu jednego dnia, bez przerwy
odgodziny700do2100.

- lokal dostosowany do potrzeb wyborcöw niepelnosprawnych
^3 - körn isj a wyznaczona do glosowania korespondencyjnego

Wöjt

Witold Liszkowski

Informacje dodatkowe:
• wyborca moze gtosovvac korespondencyjnie. w tym przy uzyciu nakladki na karte do glosowania sporzadzonej

w alfabecie Braille'a. Zamiar glosovvania korespondencyjnego zgtasza sie Wojtowi** do dnia 20 lutego 2016 r.;
• gtosowanie korespondencyjne jest vvylaczone vv przvpadku udzielenia przez wyborce niepelnospravvnego pelnomocnictvva do gtosovvania;
• wyborca niepeJnospravvny o znaczny m lub umiarko\\anym stopniu niepetnosprawnosci oraz wyborca. ktöry najpözniej w dniu glosowania

koriczy 75 lat moze udzielic peJnomocnictwa do gtosowania w jego imieniu
w wyborach uzupelniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pelnomocnictwa do glosowania sporzadza
si? na wniosek wyborcy. wniesiony do Wöjta Gminy**, w ktörej wyborca jest wpisany do rejestru wyborcöw do dnia 26 lutego 2016 r.


