
O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Szczuczyna 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 
 

  

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego  

i przez pełnomocnika, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  
6 marca 2016 r. 

  
 Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały  

Nr 142/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr 255/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 marca 

2014 r., Burmistrz Szczuczyna podaje do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1. 
Szczuczyn: Graniczna, Grunwaldzka, Sportowa, Szczuki,  
Sienkiewicza 1-6A, 12, od 12B do końca, Kilińskiego 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

ul. Kilińskiego 42                    

19-230 Szczuczyn                   

2. 

Szczuczyn: Gumienna, Kolneńska, Łomżyńska, Plac Tysiąclecia, 
Sobieskiego, Falkowskiego, Królowej Katarzyny Jagiellonki, Królowej 
Marysieńki, Księży Pijarów, Osiedle Pawełki, Pawełki, Pioli, Wagi, 
Wołodyjowskiego, Krzywa, Majewskiego, Nadstawna, Stodolna, Wąsoska, 
Wiśniowa. 

Publiczne Gimnazjum           
ul. Plac Tysiąclecia 15 

19-230 Szczuczyn                   

3. 
Sołectwa: Rakowo, Skaje, Wólka, Zacieczki, Bęćkowo, Gutki, Guty, Lipnik, 
Tarachy. 

Świetlica wiejska 
Skaje 53  
19-230 Szczuczyn 

4. 

Szczuczyn: Kościelna, Ogrodowa, Senatorska, Strażacka, Szpitalna, 
Łąkowa, Sienkiewicza 10, Sienkiewicza 12A. 
Sołectwa: Dołęgi, Jambrzyki, Koniecki Małe, Koniecki Rostroszewo, 
Obrytki, Sokoły. 

Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej  
ul. Strażacka 11 
19-230 Szczuczyn 

5. 
Sołectwa: Bzury, Danowo, Milewo, Niedźwiedzkie, Niećkowo, Świdry 
Awissa 

Zespół Szkół                                                             
Niećkowo 63                  
19-230 Szczuczyn                   

6. 
Sołectwa: Brzeźno, Kurki, Niedźwiadna, Chojnowo, Czarnowo, 
Czarnówek, Mazewo, Załuski 

Szkoła Podstawowa 
Niedźwiadna 49 
19-230 Szczuczyn 

 

       obwody oznaczone tym symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 obwody oznaczone tym symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego 

 

INFORMACJE: 
Głosowanie korespondencyjne. Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego). Zamiar głosowania korespondencyjnego 
wyborca zgłasza burmistrzowi miasta do 15 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 20 lutego 2016 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia 
do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, 
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których 
dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. 
Głosowanie przez pełnomocnika. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. 
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. 
Do dnia 26 lutego 2016 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Uprawniony do udziału w wyborach na własny wniosek wniesiony do Burmistrza Szczuczyna w terminie do 1 marca 2016 r. może być dopisany 
do spisu w dowolnym obwodzie głosowania. 
Uwaga!  
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 
jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest 
wyłączone. 
 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 6 marca 2016 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00  
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim  
w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 pokój nr 13 pod nr telefonu: 86 2735080 wew. 213, albo pokój nr 9 pod nr telefonu 86 2725080 wew. 220. 
 
 

Burmistrz Szczuczyna 

mgr Artur Kuczyński 

 

 

 


