OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia
głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania
korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Numer obwodu
głosowania
1

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego

Olszewo-Borki

w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki ul. Broniewskiego 17

2

Kruki, Drężewo, Nakły, Stepna Stara, Stepna - Michałki,
Żebry - Ostrowy, Grabowo, Kordowo, Nożewo

3

Nowa Wieś, Działyń, Grabnik, Skrzypek, Żebry-Chudek,

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki ul. Dojazdowa 14A
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
07-416 Olszewo-Borki,

Żebry – Wierzchals, Zabiele Wielkie, Zabiele - Piliki, Rżaniec
4
5

Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Przystań, Wyszel
Grabówek, Mostowo, Mostówek, Rataje

Nowa Wieś ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa w Przystani
07-415 Olszewo-Borki, Przystań 33
Szkoła Podstawowa w Grabówku
07-416 Olszewo-Borki, Grabówek 20
Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka

6

Antonie, Białobrzeg Bliższy, Łazy, Siarki, Zabrodzie

w Antoniach
07-410 Ostrołęka, Antonie ul. Szkolna 6

7

Dobrołęka, Żerań Mały, Żerań Duży, Żebry-Żabin,
Żebry-Stara Wieś, Żebry-Perosy, Żebry-Sławki

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobrołęce
07-415 Olszewo-Borki, Dobrołęka 29

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami
właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania w terminie do dnia 5 maja 2015 r. do Urzędu
Gminy. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 1 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wyborca niepełnosprawny o którym mowa wyżej, może głosować korespondencyjnie. Termin
zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 25 kwietnia 2015r. Uwaga! - W przypadku zgłoszenia przez wyborcę
niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do
głosowania można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 13 pokój nr 1, telefonicznie 029 761 31 07
w. 102 lub w formie elektronicznej adres e-mail sekretariat@olszewo-borki.pl w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 16:00.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wójt Gminy
Krzysztof Szewczyk

