
 

UCHWAŁA Nr 778 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 

numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 

wyborczych na terenie Miasta Konina. 
  

 

Na podstawie art. 12 § 2-3 i 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks 

Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Konina 

na wniosek Prezydenta Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Na terenie Miasta Konina tworzy się 45 stałych obwodów głosowania, dla których ustala się 

numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.  

 

§ 3. 

 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. 

 

§ 4. 

 

Traci moc Uchwała Nr 718 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie 

utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz 

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Koninie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Konina. 

2. Na niniejsze ustalenie Rady Miasta Konina w sprawie utworzenia na terenie Miasta 

Konina 45 obwodów głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania 

niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

(-)Wiesław Steinke 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 778 

Rady Miasta Konina  

z dnia 24 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 

oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Konina. 

 

 

25 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 718 Rady Miasta 

Konina w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów 

i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta 

Konina. 

W związku z zarządzonymi wyborami na dzień 21 października 2018 roku, 

na podstawie art. 16 Kodeksu wyborczego, Prezydent Miasta Konina podaje, w formie 

obwieszczenia, do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów 

informację przekazaną przez komisarza wyborczego o:  

1) numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania; 

2) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów; 

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania  w obwodzie 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 

4) możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 

i głosowania przez pełnomocnika. 

Z uwagi na to, że od czasu podjęcia przez Radę Miasta Konina Uchwały Nr 718 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz 

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Konina, zostały 

nadane nazwy nowo powstałym ulicom, należy dokonać aktualizacji granic obwodów 

wyborczych.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

          

Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         (-) Wiesław Steinke 
 


