
UCHWAŁA NR XXXII/261/2017
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 14 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Białogard 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 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 12 § 11, art. 13 § 3 i art. 13a § 3 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Rada Miejska Białogardu, na wniosek 
Burmistrza Białogardu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 3 października 2012 r. w sprawie 
podziału miasta Białogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz  siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2502, z 2014 r. 
poz. 1489, z 2015 r. poz. 3492 oraz z 2016 r. poz. 4861) w § 1  w ust. 2 w tabeli wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w obwodzie nr 5 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Przedszkolu Miejskim Nr 3  w Białogardzie 
przy ul. Kochanowskiego 21 kolumna „Granica obwodu głosowania” otrzymuje brzmienie: „ulice: 
Kochanowskiego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego od nr 1 do nr 47”;

2) w obwodzie nr 7:
a) w kolumnie „Granica obwodu głosowania” wyrazy „Jana Patrycego” zastępuje się wyrazami 

„Rotmistrza Witolda Pileckiego”,
b) w kolumnie „Siedziba obwodowej komisji wyborczej” wyrazy „ul. Dąbrowszczaków 14” zastępuje się 

wyrazami „ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14”;
3) w obwodzie nr 15 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Klubie Osiedlowym Białogardzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kochanowskiego 26 w kolumnie „Granica obwodu głosowania” wyrazy 
„Dąbrowszczaków od nr 48 do nr 91” zastępuje się wyrazami „Stefana Kardynała Wyszyńskiego od nr 
48 do nr 91”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego1).
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Sławomir Domański

1) Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 
w Koszalinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 3070
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