
INFORMACJA 
z dnia 13 września 2018 r. 

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW  

podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXV/405/2018  
Rady Miejskiej w Pleszewie  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na 
obszarze Miasta i Gminy Pleszew  

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  
i rad dzielnic m.st. Warszawy,  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/405/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 6 września 2018 r. 

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Na podstawie art. 12 § 4 oraz § 10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze 

zmianami) 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 

zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., tworzy 

się odrębne obwody głosowania określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3.  Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu I. 

§ 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. 

§ 5.  Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu I w 

terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 
 

Przewodniczący Rady 

(-) Olgierd Wajsnis 

 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/405/2018 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. 

 

Nr obwodu 

głosowania 

Granice 

obwodu  głosowania 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

25 Pleszewskie Centrum Medyczne  

Sp. z o.o. w Pleszewie 

Pleszewskie Centrum Medyczne  

Sp. z o.o. w Pleszewie,  

ul. Poznańska 125A, Pleszew 

26 Dom Pomocy Społecznej  

w Pleszewie 

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, 

Plac Wolności im. Jana Pawła II 5, Pleszew 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

(-) Marian Adamek 
 


