UCHWALA NR 475/XLVII/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin
w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Na podstawie art. 12 § 4-5 i § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin, na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§1
W związku z zarządzeniem
wyborów

przez Prezesa Rady Ministrów

do rad gmin, rad powiatów,

na dzień 16 listopada 2014 r.

sejmików województw

oraz wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast, na terenie Miasta i Gminy Ślesin tworzy się odrębny obwód głosowania
oraz ustala jego

numer,

granice

oraz siedzibę

obwodowej

komisji

wyborczej

zgodnie

z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§3
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 oraz na stronie BlP Urzędu Miasta i Gminy w
Ślesinie.

Załącznik
do uchwały nr 4751XLVll/14
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 września 20 14 r.

Wykaz numerów i granic odrębnych obwodów głosowania oraz ich siedzib utworzonych
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

10

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Dom Pomocy Społecznej
w Ślesinie, ul. Kościelna 46.
Lokal przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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