OBWIESZCZENIE
Burmistrza Karlina
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą
Nr XXXI/319/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Karlino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
granic oraz numerów siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 1344 r. z późn. zm.)
Burmistrz Karlina podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych
do głosowania, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Nr stałego
obwodu
głosowania
1

Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Nazwa ulic

Karliński Ośrodek Kultury
w Karlinie
ul. Parkowa Nr 1
78-230 Karlino

Bogusława X, Okrzei, Szymanowskiego, Prusa, Spichrzowa,
Szczecińska, Waryńskiego, Wigury,
Białogardzka, Konopnickiej, Parkowa, Plac Jana Pawła II,
Spacerowa, Żwirki

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

2

Koszalińska od nr 1-66, Pełki 1, Chopina 1, Chopina 2,
Chopina 3, Księdza Brzóski, Traugutta, Chopina 4, Chopina
6, Chopina 7, Chopina 8, Dworcowa, Kolejowa,
Kołobrzeska, Koszalińska od nr 67-102a, Krótka, Leśna,
Nadbrzeżna, Stroma,

Szkoła Podstawowa
ul. Traugutta Nr 2
78-230 Karlino

3

Bolesława Chrobrego, Moniuszki, Ogrodowa, Pełki 3, Pełki
5, Pełki 7, Wojska Polskiego, 4 Marca, Jaworskiej, Jedności,
Kościuszki, Krasickiego, Niepodległości, Przyjaźni,
Sawickiej, Słoneczna, Spokojna, Walki Młodych, Wolgast,
Wolności, Wyzwolenia

Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
ul. Kościuszki Nr 3
78-230 Karlino

Miejscowości

4

5

6

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego
Szkoła Podstawowa
Daszewo Nr 56
78-230 Karlino

Brzeźno, Daszewo, Dębolas, Karlinko, Krzywopłoty,
Mierzynek, Witolub, Mierzyn, Poczernino, Syrkowice,
Ubysławice, Wyganowo
Chotyń, Karścino, Kowańcz, Pobłocie Wielkie, Wietszyno,
Czerwięcino, Krukowo, Kozia Góra, Lubiechowo,
Lubiechowo Przystanek
Domacyno,
Malonowo

Garnki,

Gościnko,

Karwin,

Szkoła Podstawowa
Karścino Nr 18
78-230 Karlino
Szkoła Podstawowa
Karwin Nr 23
78-230 Karlino

Zwartowo,

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

- obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania
- obwód wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego
Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą dla przeprowadzenia głosowania, bez przerwy, w dniu 25 października 2015r.
(niedziela) w godzinach 700 – 2100.
1. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania należy składać w terminie do dnia 20 października
2015r. w Urzędzie Miejskim w Karlinie.
2. Osoba uprawniona do udziału w wyborach może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić
Burmistrzowi Karlina w terminie do dnia 10 października 2015r.*
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL uprawnionego do udziału w wyborach, oświadczenie o wpisaniu uprawnionego do udziału
w wyborach, do rejestru wyborców w Gminie Karlino, oznaczenie wyborów których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma
być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu . W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w wyborach może
zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille`a.
3. Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w wyborach, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia
16 października 2015r. złożyć wniosek do Burmistrza Karlina o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania,
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 Karlino.
* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego
Zastępca
Burmistrza Karlina
/-/ Piotr Woś

