
UCHWAŁA NR LIII/516/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego 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 12 § 4, § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska 
w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta Kluczborka na obszarze Gminy Kluczbork dla przeprowadzenia 
głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r. tworzy się 3  odrębne obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z poniższym wykazem:

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

             26 Dom Pomocy Społecznej 
w Kluczborku

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wołczyńska 25
w Kluczborku

             27 Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
NZOZ Szpital Powiatowy
w Kluczborku

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Skłodowskiej-Curie 23
w Kluczborku

             28 Zakład Karny w Kluczborku Zakład Karny ul. Katowicka 4
w Kluczborku

§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana 
obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu 
wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

W związku z zarządzonymi wyborami na dzień 21 października 2018 r. do rad gmin rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przedkładam Wysokie Radzie
projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
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