
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów glosowania 
oraz o wyznaczonych 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

Na podstawie 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. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 400) oraz Postanowieniem Komisarza wyborczego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2016 r. 
o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego 
portu lotniczego, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz o wyznaczonych 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 
lokalnym zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji 
do spraw referendum

i Borzymy, Koski-Falki, Koski Wypychy
---------------- r—11------------------------------------

Świetlica wiejska 
Borzymy 16A

2 Twarogi Lackie, Olszewo, Twarogi -Mazury, Twarogi 
Ruskie, Twarogi-Wy pychy, Moczydły-Dubiny, 
Moczydły-Kukiełki, Moczydły-Pszczółki, Stare 
Moczydły, Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, 
Perlejewo, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, 
Twarogi-Trąbnica, Miodusy-Pokrzywne, Pieczyski, 
Leszczka Duża, Poniaty, Leszczka Mała, Wiktorowo, 
Pełch, Pełch Kolonia

Szkoła Podstawowa 
Perlejewo 45

Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych
Lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego

3 Granne, Nowe Granne, Osnówka, Osnówka-Wyręby, 
Głęboczek, Kruzy, Leśniki

Nadbużańskie Centrum Turystyczne 
Granne 15

Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych
Lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego

4 Głody, Kobyla Świetlica wiejska 
Kobyla 4

UWAGA:
1. Wyborcy do dnia 27 grudnia 2016 r.*(wtorek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do dnia 9 stycznia 2017 r.* (poniedziałek) złożyć wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3. Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 15 stycznia 2017 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 
7.00-21.00.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można 
uzyskać w urzędzie gminy pokój nr 9, mailem ugperleiewo@wp.pl lub pod nr telefonu 85 6578515, 856578521, 
856578502.

Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego

mgr inż.
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