
UCHWAŁA NR  502/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z  dnia 29 maja 2018r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 479/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r.  
w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) oraz art.13 ust.1 ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz.U. z 2018r. poz.130) w związku z art. art. 12 §1, 2, 3, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz.754) - na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie -  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 
§1. W załączniku do uchwały Nr 479/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 

marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w obwodzie głosowania nr 4 dla okręgu wyborczego nr 10 w rubryce „Granice 
obwodu” po wyrazie „Hajda” dodaje się wyraz „Smolary”, po którym umieszcza się 
przecinek, 

2) w obwodzie głosowania Nr 5 dla okręgu wyborczego nr 13 w rubryce „Granice 
obwodu”” po wyrazie „Drzewiec” dodaje się wyraz „Piaski”, po którym umieszcza się 
przecinek. 

 
§2. Załącznik do uchwały Nr 479/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 

2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych otrzymuje 
brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Pile.  
 

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

 
 
 



UZASADNIENIE  
 

do uchwały Nr 502/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2018r. 
zmieniającej uchwałę Nr 479/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r.  
w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
 

W świetle z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.130) - rady gmin,  
w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, zobowiązane są do 
dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic  
i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

Rada Miejska w Jastrowiu  uchwałą Nr 479/2018 z dnia 27 marca 2018r. dokonała 
podziału Gminy i Miasta Jastrowie stałe obwody głosowania oraz ustaliła ich numery, granice  
i siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

Projekt niniejszej uchwały jest przedkładany w związku z koniecznością zapewnienia 
zgodności uchwały z Systemem Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO oraz z systemem 
TERYT.  

 
Podjęcie przez Radę Miejską w Jastrowiu uchwały w proponowanym kształcie 

znajduje pełne uzasadnienie prawne. 
 
 


