
OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Drobinie 

Nr 182/XXV/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie obwodów głosowania, podaję do publicznej 

wiadomości wyborców informację o numerze oraz o granicach obwodu głosownia, siedzibie 

obwodowej komisji wyborczej, lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

a także dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Drobinie zarządzonych na dzień 14 lutego 2016 r. 

 

 

- Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 - Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego 

 

 Głosowanie odbędzie się w dniu  14 lutego 2016 r. w godzinach  700 - 2100 

 Wyborcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 5 lutego 

2016 r. 

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 

głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. 

Nr 127, poz.721 z późn. zm.) 

 Zamiar głosowania korespondencyjnego, mogą zgłaszać wyborcy do dnia 24 stycznia 2016 r.*  

 Zgodnie z art. 53a Kodeksu wyborczego każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. 
 

              Wnioski można składać w pokoju nr 115 (Sekretariat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie w godzinach 

pracy Urzędu. Informacje można uzyskać pod tel. 24/ 260-14-41 wew. 115                                                     
                                                                                                  

                                                                                           

                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy 
                                 (-) Andrzej Samoraj 

    

 
  * Termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego 

Numer 

obwodu 

 

Granice Obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej 

Komisji  

Numer okręgu 

wyborczego w 

granicach obwodu 

głosowania 

     2 

(część) 

 

 

 

 

Karsy; Budkowo; Niemczewo; 

Tupadły; 

 

Miejsko-Gminne 

Przedszkole  

w Drobinie 

ul. Przyszłość 14, 09-210 

Drobin 

tel. (24) 260-10-84 
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