
 

 

UCHWAŁA NR XLII/241/2017 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy 

Szczytniki, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 12 §2 i § 11-13 ustawy z dnia  5 stycznia  2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017,  

poz. 15 i 1089) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) na wniosek Wójta uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 r. 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Szczytniki, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6176), wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) w obwodzie  nr 2 w rubryce dotyczącej  siedziby obwodowej komisji wyborczej, wprowadza się 

zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów „ul . Karola Świerczewskiego 3” wyrazami „ ul. Szkolna 

3,”.  

2)  w obwodzie nr 3 w rubryce dotyczącej siedziby obwodowej komisji wyborczej skreśla się wyrazy 

„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”. 

§ 2. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych  z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, 

stanowiący jej integralną część. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu 

w Kaliszu. 

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

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

§ 6. Wyborcom, w liczbie  co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 

w Kaliszu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały  do publicznej wiadomości. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2018 r.

Poz. 284



Załącznik do Uchwały Nr XLII/241/2017 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Podział Gminy Szczytniki na stałe obwody głosowania 

Nr  

obwodu głosowania 

 

Granice obwodu głosowania   

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 sołectwa : Kuczewola  , Marcjanów , Murowaniec , 

Popów , Szczytniki  

Zespół Szkół 

w Szczytnikach 

Popów 54 

tel. 62 7625002 

2 sołectwa : Gorzuchy , Kościany-Lipka , Mroczki Wielkie 

, Tymieniec , Staw 

Zespół Szkół  

w Stawie 

ul. Szkolna 3 

Staw 

tel. 62 7626460 

3 sołectwa : Cieszyków , Krowica Pusta , Krowica 

Zawodnia  ,  Marchwacz ,  Marchwacz – Kolonia , 

Radliczyce , Trzęsów 

Zespół Szkół  

w Radliczycach 

Radliczyce 72 

tel. 62 7627134 

4 sołectwa : Antonin , Borek , Chojno , Główczyn , Guzdek 

– Daniel  , Iwanowice  Iwanowice II  , Joanka ,   

Korzekwin , Niemiecka Wieś , Pośrednik  Sobiesęki 

Drugie, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Trzecie  

Zespół Szkół 

w Iwanowicach 

ul. ks. Augustyna Kordeckiego 

11 

Iwanowice  

tel. 62 7626803 
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