
UCHWAŁA Nr XLI.428.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 
w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów                    

i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 

 

 

         Na podstawie art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i poz. 1089, z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138)             

w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw         

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                          

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 18 ust. 

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875     

i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Złotów, Rada Gminy Złotów 

uchwala, co następuje: 

 

          

         § 1. Dokonuje się podziału Gminy Złotów na stałe obwody głosowania, ustala ich 

numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych – jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

 

         § 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/268/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 

2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów  

i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zlotów. 

         

         § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Pile. 

 

         § 5. Wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Komisarza Wyborczego w Pile w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej 

wiadomości. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości                      

w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr XLI.428.2018 

                                                                                                          Rady Gminy Złotów 

                                                                                                          z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

Wykaz obwodów głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji 

wyborczych 

  

Numer 

obwodu 

Granice obwodu 

głosowania 

Numer 

okręgu 

wyborczego 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 

 

Krzywa Wieś, Grodno, 

Józefowo, Bielawa, 

Radawnica, Grudna, 

Kamień, Franciszkowo, 

Nowy Dwór, Stare 

Dzierzążno 

1, 2, 3 

 

Szkoła Podstawowa, Radawnica,                           

ul. Szkolna 2 

2 

Górzna, Pieczyn, Nowiny, 

Dzierzążenko, Łopienko, 

Wielatowo, Międzybłocie, 

Płosków, Stawnica, Zalesie, 

Pieczynek, Zawilce 

4, 5, 6, 7, 8 Urząd Gminy, Złotów, ul. Leśna 7 

3 

Blękwit, Klukowo, Wąsosz, 

Rosochy, Święta, Nowa 

Święta 

 

9, 10, 11 
 

Szkoła Podstawowa, Święta 40 

4 
Kleszczyna, Rudna, Skic, 

Sławianówko 
12, 13 Szkoła Podstawowa, Kleszczyna 28 

5 

 

Buntowo, Bługowo, 

Kaczochy, Sławianowo 
14, 15 

 

Sala wiejska,               

Sławianowo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLI.428.2018 Rady Gminy Złotów 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów                    

i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) rady gmin 

zobowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, w terminie 1 miesiąca 

od dnia podziału na okręgi wyborcze. 

 

Projekt przedmiotowej uchwały w trybie konsultacji Wójt Gminy Złotów przedłożył 

Komisarzowi Wyborczemu w Pile, uzyskując jego akceptację. 

   

        Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


