
OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 22 wrzesnia 2015 r.

Na podstawic art. 16 § I uslawy z dnia 5 slycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.) podaje sif do wiadomosci publicz-
nej infortnacj? o numerach oraz granicach stalych i odre_bnych obwod6w glosowania. wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ulworzo-
nych na obszarze gminy Ostr6wek, lokalach obwodowych komisji wyborczych doslosowanych do polrzeb wyburcdw niepelnosprawnych oroz o mozliwosci
glosowania korespondencyjnego i glosowania przez pelnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczynospolitej 1'olskiej i do Scnatu Rzeczypospolitcj Polskicj,
zarzadzonych na dzich 25 pazdziernika 2015 r.

Numcr obwodu
gloaowania

3

2

3

3 4

5

3 *

Granice obwuilu glosowania

Bolkow, Gwizdalki, Ostrowck, Rudlice, Jackowskie, Kuznica

Janow, Oleinica, Milejow, Wola Rudlicka

Nietuszyna, Okalew

Niemierzyn, Skrzynno

D^biec, Kopiec, Piskornik, Dymek, Wielgie

Dom Pomocy Spolecznej w Skrzynnie

Siedziba ubwuduwej
komisji wyburczcj (adres)

Cminny Osrodek Upowszech-
niania Kultury i Spurtu w

Ostrowku
98-311 Ostrowek

Szkola Podstawowa w Janowie
98-311 Ostrowek

Szkola Podstawowa w Okalewie
98-311 Ostrowek

Szkola Podstawowa w Skrzynnie
98-311 Ostrowek

Filia Przedszkola Ostrowek
w Wiclgiem

98-311 Ostrowek
Dom Pomocy Spolecznej w

Skrzynnie

I, oka It- Obwodowych Komisji Wyborczych Nr I w Gminnym OSrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostr6wku i Nr 4 w Szkole Podstawo-
wej w Skrzynnie zostaly dostosowane do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych.

Wyborca moze glosowac korespondencyjnie. Koniisjami wlasciwymi do celdw gtosowania korespondencyjnego s^ Obwodowe Komisje Wyborcze,
k t i ' i i i - in:iji | siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborcdw niepelnosprawnych, tj. komisjc Nr 1 w Ostrowku i Nr 4 w Skrzynnie.
Termin zgloszenia wojtowi gminy Ostrowek zamiaru glosowania korespondencyjnego uplywa w dniu 12 pazdziernika 2015 r.

Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawno£ci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowcj i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz wyborca, kt6ry najp6zniej w dniu glosowania konczy 75 lat, moze
udzielic petnomocnictwa do glosowania w jego imicniu. Akt pclnomocnictwa do glosowania sporzi(dzu sic na wniosck wyborcy wniesiony nujpdznicj
do dnia 16 pazdziernika 2015 r. do w6jta gminy Ostrowek.

Ulizszych informacji w sprawach rcjcstru i spisu wyborc6w, petnomocnictwa do glosowania, glosowania korvspondencyjnego oraz /.aswiadczeh
o prawie do glosowania mozna uzyskac w Urzedzic Cminy w Ostrowku w pokoju nr 2 lub pod nr tclcfonu 43 841 50 69

Lokalc wyborcze otwarte beda. w niedzicle 25 pazdziernika 2015 r. w godzinach 7.00-21.00.

Przed przystqpieniem do glosowania wyborca obowiqzany bedzie okazac obwodowej komisji wyborczej dowod osobisty lub inny dokumcnt /.*- /.dje-
ciem umozliwiaji|cy stwierdzenie tozsamoici.
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