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UCHWAŁA NR XLVIII/327/2018
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r, poz. 994 ze zm.) w związku z art. 12 §4, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 § 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania,
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130 ze zm.) w związku
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz. 1561) Rada Gminy Słupia Konecka, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Na wniosek Wójta Gminy Słupia Konecka dla przeprowadzenia, zarządzonych na dzień
21 października 2018 r., wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na terenie Gminy Słupia Konecka tworzy
się następujący, odrębny obwód głosowania:
1) obwód głosowania nr 6 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej "Etola"
w Rudzie Pilczyckiej 57, 26-234 Słupia.
2. Odrębny obwód głosowania wymieniony w ust. 1 obejmuje obszar Domu Pomocy Społecznej "Etola"
w Rudzie Pilczyckiej 57 i wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej "Etola" w dniu wyborów.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Słupia Konecka,
a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupi www.slupiakonecka.pl.
§ 3. Uchwała
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kuder

