
 

UCHWAŁA Nr 779 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta 

Konina w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 

wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 

m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
 

 

Na podstawie art. 12 § 4 i § 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

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

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

na wniosek Prezydenta Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W związku z zarządzonymi przez Prezesa Rady Ministrów na dzień  

21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tworzy się 

na terenie Miasta Konina odrębne obwody głosowania oraz ustala ich numer, granice oraz 

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 oraz  

Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. 

 

§ 4. 

 

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 umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Koninie oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

(-)Wiesław Steinke 
 



Załącznik  

do Uchwały Nr 779 

Rady Miasta Konina  

z dnia 24 sierpnia 2018 roku 

 

  

 

Wykaz numerów i granic odrębnych obwodów głosowania oraz ich siedzib utworzonych  

dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

 

 

 

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

46 Wojewódzki Szpital Zespolony 
Wojewódzki Szpital Zespolony 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

47 Wojewódzki Szpital Zespolony 
Wojewódzki Szpital Zespolony 

ul. Szpitalna 45 

 
 

 
 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

(-)Wiesław Steinke 

 
 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 779 

Rady Miasta Konina 

z dnia 24 sierpnia 2018 roku 

 

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina 

w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, 

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

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
 

 

Artykuł 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 754 ze zm.) w § 4 stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy 

odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie 

karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli 

w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu 

jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną 

jednostką. 

Zgodnie z § 10 utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej 

w 35 dniu przed dniem wyborów. 

Z kolei § 11 wskazuje, że rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich 

numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

          (-)Wiesław Steinke 
 


