
 

OBWIESZCZENIE  

BURMISTRZA OLECKA 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej,  

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania obwodowej 

komisji wyborczej wyznaczonej przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego  

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych  

na 31 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 142 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. 

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

Nr ORN.0007.79.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26  października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3182), 

uchwały Nr ORN.0007.17.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy 

Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. poz. 1156), Zarządzenia Nr 142 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyborów 

uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku oraz Zarządzenia Nr ORN.0050.90.2016 Burmistrza Olecka z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,  

 

podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji 

wyborczej, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz o obwodowej komisji 

wyborczej wyznaczonej przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających 

do Rady Miejskiej w Olecku, zarządzonych na 31 lipca 2016 r. 
 

Numer 

obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej 

7 

 

 
Część miasta Olecko: ul. Nocznickiego, ul. Wodna, ul. Zyndrama 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Poradnia Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu, 

Narkotyków i Współuzależnienia, 

ul. Nocznickiego 15, 19-400 Olecko 

 

   - obwód oznaczony symbolem, został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego. 

 

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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. 

zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 22 lipca 2016 r. złożyć wniosek  

do Burmistrza Olecka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

 

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 może głosować korespondencyjnie.  

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a 

powinien być zgłoszony do dnia 11 lipca 2016 r.  

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 oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać  

w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 2 albo pod nr telefonu: 87 520 32 65 lub w formie elektronicznej,  

adres e-mail: el@um.olecko.pl 

 

Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głosowania 31 lipca 2016 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy 

inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty. 

 

BURMISTRZ OLECKA 

    /-/ Wacław Olszewski 

mailto:el@um.olecko.pl

