
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/199/18 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Suraż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1857 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 130) w związku z art. art. 12 § 2, § 11  

i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089 oraz z 2018 r. 

poz. 4, poz. 130 i poz. 138) na wniosek Burmistrza Suraża, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Suraż na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice  

oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 

15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej  

do publicznej wiadomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu  

i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/111/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Suraż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

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

Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 1517



Załącznik do uchwały Nr XXXV/199/18 

Rady Miejskiej w Surażu 

z dnia 26 marca 2018 r. 

Podział Gminy Suraż na stałe obwody głosowania 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu Siedziba obwodowej 

Komisji wyborczej 

1. Suraż, Końcowizna, Kowale Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Surażu, ul. Bielska 4 

2. Zawyki, Zawyki-Ferma Świetlica Wiejska, Zawyki 110 

3. Rynki, Średzińskie, Zimnochy-Susły, 

Zimnochy-Świechy 

Świetlica Wiejska w Rynkach, 

Rynki 3 

4. Doktorce, Lesznia Siedziba Stowarzyszenia „Zielona Szkoła 

w Doktorcach”, Doktorce 1 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/199/18 

Rady Miejskiej w Surażu 

z dnia 26 marca 2018 r. 

W uchwale Nr XXXV/199/18 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału 

Gminy Suraż na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, obwody głosowania Nr 2, 3 i 4 nie obejmują 500 mieszkańców. Podyktowane to jest tym, 

iż nasze sołectwa zamieszkuje mała liczba mieszkańców i są to przeważnie ludzie starsi. 

Z uwagi zatem, na mało liczebne miejscowości oraz na udostępnienie dogodnego dojścia do siedzib 

obwodowych komisji wyborczych, Rada Miejska w Surażu podjęła uchwałę, gdzie stałe obwody 

głosowania są liczbowo mniejsze niż wynika to z art. 12 § 3 Kodeksu Wyborczego.  
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