
OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawic art. 16 § 1 uslawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U- Nr2 l , poz. 112, z pozn. zm.) podaje si? do wiadomosci pu-
blicznej informacje. o numerach oraz granicach stalych i odr^bnych obwod6w glosowania, wy/.naczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
utworzonych na obsitarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji wyborc/.ych dostosowanych do polrideb wyborc6w niepclnosprawnych oraz o moz-
liwoSci glosowania korespondencyjnego i glosowania przez pelnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitcj Polskiej, zarza.dzonych na dzien 10 ma-
a2015r.

Numer obwodu
glosowania

H '

2

3

H 4

5

S3 «

Granicc ubwodu glosowania
(solcctwa)

Bolk6w, Ostrowek, Rudlke

Janow, Mikjow, \Vola Ruillkka

Nieluszj na, Oka lew

Niemierzyn, Skrzynno

Debiec, Dymek, Wielgie

Dom Pomocy Spolecznej w Skrzynnie

Siedfiba obtvudowej
kumUji wyborcztj (adres)

Gminny Oirodek UpowszccbDiantH Kul-
lury i Sportu w Ostrowku

98-3 II Ostrowek

Szkota Podsiawowa w Januwie
98-311 Osirowek

Szkola PodsUiwowa w Okalewie
98-311 Ostrdwek

Szkola Podstawowa w Skr/yniiic
98-311 Ostrowek

Filia Przedsckola Ostrowek w Wielgiem
98-311 Ostr6wck

Dom Pomocy Spolecznej w Skrzynnie

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku i Nr 4 w Szkole Podstawo-
wcj w Skrzynnic /usiah dostosowane do potrzeb wyborc6w niepclnosprawnych.

Wyborca mote glosowa£ korespondencyjnic. Kombjami wlasciwymi do cclow glosowania korespondencyjnego sq Obwodowe Komisje Wyborcze,
ktdre miiji) sledziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnycb, tj. komisje Nr 1 w Gminnyin Osrodku Upowszechniania
Kultury i Sportu w Ostr6wku i Nr 4 w Szkole Podstawotvcj w Skrzynnie. Termin zgloszcnia wojtowi gminy Ostr6wek zamiaru glosowania kore-
spondencyjnego uplywa w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeloosprawnoici w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rchabili-
tacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudniaoiu os6b niepetnosprawnych oraz wyborca, ktdry najpdzniej w dniu glosowania konczy 75 hit, moie
i i d / K ' l i c pelnomocnictwa do glosowania w jego imieniu. AM pclnomocnictwa do glosowania sporzqdza sic na wniosek wyborcy wniesiony najpdzniej
do dnia 4 maja 2015 r. do w6jta gminy Ostr6wck.

Blizsze informacje w sprawach rejestru i spisu wy borttiw, pelnomocoictwa do glosowania, glosowania korespondencyjnego oraz zaswiadczcA
o prawie do glosowania motna uzyska^ w Urzedzie Gminy w Ostrdwku w pokoju nr 2 lub pod nr telefonu 43 841 50 69

Lokale wyborczc otwartc bctlq w nicdziclc 10 maja 2015 r. w godzinach 7.00 - 21.00.

Przed przystqpieniem do glosowania wyborca obowia.zany bedzie okazad obwodowej komisji wyborczej dowod osobisty lub inny dokumcnt ze zdje-
cicm uniozliwiajqcy stwierdzenie tozsamosci.
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