
 

 

UCHWAŁA NR LVII/537/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE 

z dnia 14 września 2018 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia 

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

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

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

z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 § 1, 4, 10, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks 

Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.),  - na wniosek Burmistrza Brzozowa 

Rada Miejska w Brzozowie 

 uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania na terenie Gminy Brzozów wraz z określeniem ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 Numer obwodu 

głosowania 

 Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

16. 

 

Miasto Brzozów (Szpital) Budynek Szpitala 

ul. Ks. J. Bielawskiego 18 

17. 

 

Miasto Brzozów (Dom Pomocy Społecznej) Dom Pomocy Społecznej 

ul. W. Witosa 13 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa. 

§ 3. Od niniejszej uchwały przysługuje wyborcom, w liczbie co najmniej 15, prawo wniesienia skargi do 

Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podkarpackiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie.  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzozowie 

 

 

Edward Sabik 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 25 września 2018 r.

Poz. 4026
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