OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 12 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 niepełno sprawnych
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,
zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi
zmianami) w związku art. 1 ust. 2 i art. 54 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 400)
w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum
wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, 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 :
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

1

Słochy Annopolskie, Wólka Nadbużna, Turna
Mała

2

Czartajew

3.

Grzyby-Orzepy, Kłopoty-Bańki, KłopotyBujny, Kłopoty-Patry, KłopotyStanisławy,Krasewice-Czerepy,KrasewiceJagiełki,Krasewice Stare, Kułygi, Lachówka,
Moczydły, Wólka Biszewska, Zalesie

4.

Klekotowo, Klukowo, Krupice, Ogrodniki,
Rogawka

5.
6.

Baciki Bliższe, Baciki Dalsze, Baciki Średnie,
Kajanka, Ossolin, Tołwin, Romanówka
Anusin, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski,
Olendry, Siemiatycze-Stacja, Szerszenie, Turna
Duża

7.

Laskowszczyzna, Leszczka, Wiercień Duży,
Wiercień Mały, Wyromiejki

8.

Cecele, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała,
Skiwy Duże, Skiwy Małe

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum
Gimnazjum Gminne 17-300 Siemiatycze ul.
Tadeusza Kościuszki 88
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Lokal wyznaczony
do głosowania korespondencyjnego.
Szkoła Podstawowa w Czartajewie
ul. Szkolna 4. Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych .
Świetlica wiejska w Kłopotach-Bańkach

Świetlica wiejska w Krupicach
Świetlica wiejska w Bacikach Średnich
Centrum kulturalno- wypoczynkowe
w Siemiatyczach-Stacji ul. Drohiczyńska 35
Świetlica wiejska w Wiercieniu Dużym
Świetlica wiejska w Skiwach Małych

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w ciągu jednego dnia, bez
przerwy od godziny 700 do 2100 .
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, który
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.
Wójt
Edward Krasowski

