
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/532/14 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Strzelin dla 

przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2013 r., poz.594 – z późniejszymi zmianami), art.12 § 4,10,11 i 12, w związku z art. 29 § 2 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 roku - KODEKS WYBORCZY (Dz. U. Nr 21, poz.112– z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r., poz.1134)- RADA MIEJSKA Strzelina u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia wyżej wymienionych wyborów , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 

tworzy się na obszarze Miasta i Gminy Strzelin odrębne obwody głosowania, ustala ich granice, numery oraz 

siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

§ 2. Numery i granice tych obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa poniższy 

wykaz: 

 Numer obwodu 

głosowania 

 Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 15  NZOZ Strzelińskie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o w Strzelinie 

 NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o 

w Strzelinie ul. Wrocławska 46 

 16  Zakład Karny w Strzelinie  Zakład Karny w Strzelinie ul. Ząbkowicka 68 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady: 

E. Balcer 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 października 2014 r.

Poz. 4251
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