UCHWAŁA NR L/342/18
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania na terenie Gminy Mońki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.) oraz art. 12 § 4, § 5, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321, poz. 1349.)
w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018 poz. 1561), na wniosek Burmistrza Moniek uchwala się, co
następuje:
§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów zarządzonych 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 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(Dz.U. 2018 poz. 1561), na dzień 21 października 2018 r.:
1) obwód głosowania Nr 11 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach z siedzibą
obwodowej komisji wyborczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach przy
Al. Niepodległości 9;
2) obwód głosowania Nr 12 w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach przy ul. PCK 15.
§ 2. Burmistrz Moniek poda do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informację o numerach
i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, uwzględniając postanowienia § 1 i 2
niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Białymstoku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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