
 

 

UCHWAŁA NR X/131/15 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

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

przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 tego samego art. ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. z 20 lutego 2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 318), w związku 

z art.12 § 4,10,11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 

poz.112– z późniejszymi zmianami), oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 852) - Rada 

Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 

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

siedziby obwodowych komisji do spraw referendum. 

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

Numer obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina: 

I. Szałajko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 3021
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