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

z dnia 18 stycznia 2016 r.

o numerach oraz granicach staiych obwodöw gtosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow niepeinosprawnych,
mozliwosci gtosowania korespondencyjnego i przez pemomocnika w wyborach uzupelniajacych do Senatu
Rzeczypospolltej Polskiej zarzad/onych 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 starych obwodöw gtosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow
niepebiosprawnych, mozliwosci gtosowania korespondencyjnego i przez pemomocnika:

Nr
obwodu

glosowania

Granica obwodu Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Babance, Bubeie, Degucie, Gawiniance, Grudziewszczyzna,
Gryszkarice. Kielczany, KIejwy, Kolonia Sejny, Lasanka,

t.umbie. Marynowo, Nowosady, Olszanka, Pockuny, Posejanka,
Posejny, Radziuszki, Sumowo, Swiackie, Zaleskie, Zaruby

Urzad Gminy Sejny
u L Swierczewskiego l
16-500 Sejny

tel. 516-20-45

Burbiszki, Jenorajscie. Jodeliszki, Konstantynöwka, Krasnowo,
Radziucie, Rynkojeziory

Szkola Podstawowa w Krasnowie
Krasnowo 17
16-500 Sejny

tel. 517-10-10 E

Dusznica, Holny Mejera, Krasnogruda, Sztabinki, Zegary
Swietlica OSP w Zegarach
Z*gary 40
16-500 Sejny
tel. 517-20-15
Swietlica OSP w Ogrodnikach
Ogrodniki 14
16-500 Sejny
tel. 517-22-00

Hoiny Wolmera, Markiszki, Ogrodniki, Podlaski, Rachelany

Berzatowce, Berzniki, Bosse, Dubowo, Dworczysko, Folwark Berzniki,
Krejwince, Pölkoty, Wigrance

l

Budynek po Szkole Podstawowej
w Berznikach
Berzniki 45 b
16-500 Sejny
tel. 516-28-13

Giosowanie odbywa sif w lokalu obwodowej komisji wyborczej w cia«u jednego dnia, bez przerwy öd godziny 7°° do 21°°.

l - lokal dostosowany do potrzeb wyborcow niepeinosprawnych
\ komisja wyznaczona do gtosowania korespondencyjnego

Wojt

Danusz Adam Lostowski

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

w alfabecie Braille'a. Zamiar gtosowania korespondencyjnego zglasza sif Wöjtowi Gminy do dnia 20 lutego 2016 r.;
• glosowanie korespondencyjne jest wyiaczone w przypadku udzielenia przez wyborce niepemosprawnego pemomocnictwa do

gtosowania;
• wyborca niepemosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepehiosprawnosci oraz wyborca, ktory najpözniej w dniu

gtosowania koriczy 75 lat moze udzielic pemomocnictwa do gtosowania w jego imieniu w wyborach uzupehliajacych do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pemomocnictwa do gtosowania sporzadza sie na wniosek wyborcy, wniesiony do Wöjta Gminy, w
ktörej wyborca jest wpisany do rejestru wyborcow do dnia 26 lutego 2016 r.


