
OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 24 Iipca2015r. r.

Napodstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 slycznia2011 r. — Kodeks wyborczy (L)z. U. Nr 21, poz. 112, z poin. zm.)podaje si? do wia-
domoSci publicznej informal^ o numerze oraz granicy stalcgo obwodu glosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej utworzonej na
obszarze gminy Ostr6wek, o mozliwosci gtosowania korespondencyjnego przez wyborc6w niepetnosprawnych i mozliwogci glosowania przez petnomocnika
w wyborach uzupelniajacych do Rady Gminy Osir6wek w okr^gu wyborczym nr 6. zarzadzonych na dzJeh 13 wrze£nia 2015 r.

INumer obwodu
gtosowania

2

Grunice otmodu gtosowaniit

WolaRudlicka

Siediiba obwodowej
komisji wyborczej (ad res)

Szkola Podslawowa w Janowie
Janow 40

Wyborca nicpclnosprawny o znacznym lub umiarkowanyin stopniu niepvlnospmwnoici w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpniu 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowcj i spolecznej oraz zatrudniaaiu os6b DJepctnosprawDych (Dz. U. z dnia 1 1 maja 2011 r. INr 127, poz. 721 z p6zn. / in . ) mozc glosowad
korespondencyjnie. Dla ce!6w glosowania korespondencyjnego wyznaczona zostala obwodowa komisja wyborcza nr 2 w Janowie. Tcrmin zgloszc-
nia w6jtowi gminy Ostr6wek zamiaru glosowania korespondencyjnego uplywu w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanyin stupniu niepelnosprawno^ci w rozumieniu uslawy z dnia 27 sicrpnia 1997 r. o rehabili-
lacjj zawodowcj i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb nicpetnosprawnych (I>z. U. z dnia I I maja 2011 r. INr 127, puz. 721 z pozn. zm.) oraz wyborca,
ktory najp6zniej w dniu glosowania konczy 75 hit, moze udziclid pelnomocniclwa do glosowania w jego imieniu. Akt pclnomocnictwa do glosowania
sporz^dza sie na wniosek wyborcy wniesiuny najp6zniej do tlnia 4 » i /i sum 2015 r. do w6jta gminy Ostr6wvk.

Hlizsze informacje w sprawach rejestru i spisu wyborc6w, pttnomocnictwa do glosuwania oraz glosowania korespondencyjnego mozna uzyskac w
llrzcdzie Gminy w Ostr6wku w pokoju nr 2 lub pod nr Iclefonu 43 841 50 69

Lokale wyborczc otwartc bedn w nicdzicle, 13 wrzesnia 2015 r. w godzinach 7.0D - 21.00.

I'rzed przyst^pieniem do glosowania wyborca obowiqzany bedzic okazac obwodowej komisji wyborczej tlowod osobisty lub inny dokumvnt ze /.dje-
cicm umozliwiajqcy stwicrdzcnic lozsamosci.

W6J I GMINY OSTR6WEK

RYSZARO TUREK


