OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Białogard
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
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 stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numer
obwodu
głosowania
Miejscowo1

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Lulewice, Lulewiczki, Redlino, Rościno, Trzebiele,
Żelimucha

Świetlica wiejska
Redlino 7
tel. 604297415
Lokal przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Lokal wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego.

Miejscowość: 2B

Buczek, Dargikowo, Klępino Białogardzkie, Moczyłki,
Pomianowo, Zaspy Małe, Żeleźno, Żytelkowo

Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego
Pomianowo 6
tel. 94 311 13 25

Miejscowość:3B

Byszyno, Czarnowęsy, Dębczyno, Gruszewo, Góry,
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
Liskowo, Łęczno, Łęczenko, Łęczynko, Nawino, Przegonia, Rogowo 63
Rogowo, Rzyszczewo, Tarpnowo, Wygoda, Żabiniec
tel. 94 312 00 15

Miejscowość: 4

Miejscowość: Bi5

Kamosowo, Nasutowo, Podwilcze, Rarwino, Rychowo,
Rychówko, Sińce, Zagórze, część Sołectwa Laski Stanomino obejmująca miejscowość Stanomino od
numeru 1 do numeru 18 i od numeru 27 do końca,
oraz część sołectwa Laski - Stanomino obejmująca
miejscowości: Laski i Stanomino od numeru 19
do numeru 26
Białogórzyno, Białogórzynko, Kościernica, Leśniki,
Nosówko, Pękanino, Pękaninko, Pustkowo, Pustkówko,
Stajkowo, Strzelec, Wronie Gniazdo, Ząbki

Szkoła Podstawowa
tel.
94 - 31130
- 13 - 25
Stanomino
tel. 94 311 22 82
Lokal przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Lokal wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego.

Szkoła Podstawowa
im. ppor. Ryszarda Kuleszy
Kościernica 28
tel. 94 312 23 99

W dniu 25 października 2015 r. głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00.
Głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania
kończą 75 lat mogą zgłosić do Wójta Gminy Białogard zamiar głosowania przez pełnomocnika w terminie do 16 października 2015 r.
na formularzu wniosku według ustalonego wzoru.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli osoba uprawniona udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75
lat,
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa na formularzu według ustalonego wzoru,
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest
wpisana do rejestru wyborców w Gminie Białogard.
Glosowanie korespondencyjne.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Białogard w terminie do 10 października 2015 r.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Przed przystąpieniem do głosowania należy okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
*)

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są
wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin oraz konsulatów.

Wójt Gminy Białogard
/-/ Jacek Smoliński

