
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 24 pazdziernika 2016 r.

o numerze oraz granicy stalego obwodu glosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji
wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborcöw
niepelnosprawnych, mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach
uzupelniajijcych do Rady Miejskiej w Augustowie, zarz^dzonych na dzien 27 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 16 § l ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr21, poz. 112, zpözn. zm.) podaje si$ do publicznej wiadomosci informacje^
o numerze oraz granicy stalego obwodu glosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji
wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborcöw
niepelnosprawnych, mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika:

Nr
obwodu

glosowania
Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

16

Cz^sc miasta Augustowa, w sklad ktörej wchodz^
ulice: Borki, Elizy Orzeszkowej, Nad Netta_,
Nadbrzezna, Nadrzeczna, Rondo Tuusula, Spacerowa,
Stanislawa Konarskiego, Stanislawa Staszica,
Ukosna, Wczasowa, Wioslarska, Zlota, Zeglarska,
Zywiczna.

Gimnazjum Nr 2
w Augustowie
ul. Nowomiejska 41
tel. 87-6432230

Glosowanie odbywa si? w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ci^gu jednego dnia,
,00 ,00Dez przerwy öd godziny 7— do 21—.

IS] - komisja wyznaczona do glosowania korespondencyjnego

Burmistrz

Wojciech Walulik

Informacje dodatkowe:
• wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci moze glosowac

korespondencyjnie, w tym przy uzyciu nakladki na kart^ do gtosowania sporzadzonej w alfabecie Braille'a.
Zamiar glosowania korespondencyjnego zglasza sie Burmistrzowi Miasta Augustowa do dnia 7 listopada 2016 r.

• gtosowanie korespondencyjne jest wylaczone w przypadku udzielenia przez osobe niepelnosprawn^
pelnomocnictwa do glosowania.

• wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci oraz wyborca, ktöry
najpözniej w dniu glosowania konczy 75 lat moze udzielic pelnomocnictwa do glosowania w jego imieniu
w wyborach uzupelniajacych do Rady Miejskiej w Augustowie. Akt pelnomocnictwa do glosowania
sporzadza sie na wniosek wyborcy, wniesiony do Burmistrza Miasta Augustowa, w ktörej wyborca jest wpisany
do rejestru wyborcöw do dnia 18 listopada 2016 r.


