OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Augustów
z dnia 8 grudnia 2016 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy
w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.
Na podstawie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn.
zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 400)
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika:
Nr
Granica obwodu
Siedziba obwodowej
obwodu
komisji do spraw referendum
głosowania
Biernatki, Turówka, Żarnowo Drugie, Żarnowo Pierwsze, Gminny Ośrodek Kultury
Żarnowo Trzecie
Żarnowo Drugie 16
1
16-300 Augustów

2

3

4

5

6

tel. 87 643 69 50
Czerkiesy, Jeziorki, Rutki Nowe, Rutki Stare
Szkoła Podstawowa
Rutki Nowe 1
16-300 Augustów
tel. 87 644 20 09
Chomontowo, Grabowo, Grabowo – Kolonie, Jabłońskie, Gimnazjum
Janówka, Mazurki, Mikołajówek, Posielanie, Pruska Mała, Janówka 48 A
Pruska Wielka, Topiłówka
16-300 Augustów
tel. 87 644 93 33
Netta Druga, Netta – Folwark, Netta Pierwsza, Uścianki
Szkoła Podstawowa
Netta Pierwsza 14
16-320 Bargłów Kościelny
tel. 87 643 21 67
Białobrzegi, Bór, Gabowe Grądy, Gliniski, Obuchowizna, Zespół Szkół
Osowy Grąd, Ponizie, Promiski, Świderek
Białobrzegi 75
16-300 Augustów
tel. 87 644 92 25
Czarnucha, Góry, Kolnica, Kolnica BSD, Komaszówka, Szkoła Podstawowa
Rzepiski, Twardy Róg
Kolnica 48
16-300 Augustów
tel. 87 644 92 95

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w ciągu jednego dnia,
bez przerwy od godziny 700 do 2100 .
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
Wójt Gminy
Zbigniew Tadeusz Buksiński
Informacje dodatkowe:





zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille'a zgłasza się Wójtowi do dnia 27 grudnia 2016 r.;
głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez osobę niepełnosprawną pełnomocnictwa
do głosowania;
osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej
w dniu referendum kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa
do głosowania sporządza się na wniosek osoby uprawnionej do udziału w referendum, wniesiony do Wójta Gminy, w której
osoba uprawniona do udziału w referendum jest wpisana do rejestru wyborców do dnia 9 stycznia 2017 r.

