
OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA KOCK 

z dnia 11 września 2018 r. 

Na podstawie art. 12 § 12 Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz.754, z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości uchwałę Nr 

XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Kocku z dnia  7.09.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji 

wyborczej 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.: 
 UCHWAŁA Nr XLI/ 269/2018 

RADY MIEJSKIEJ w KOCKU 

z dnia  7 września  2018 r.   

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby 

obwodowej komisji wyborczej 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. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 12 § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Kock - Rada Miejska w Kocku 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Tworzy się 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. odrębny obwód głosowania o numerze 8 dla wyborców objętych rejestrem 

wyborców zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej w Kocku. 

2. Granicami obwodu głosowania, o którym mowa w ust.1, są obiekty Domu Pomocy Społecznej w 

Kocku położone przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 1A, Tadeusza Kościuszki 1B, Tadeusza 

Kościuszki 1C, Tadeusza Kościuszki 1D oraz Ogrodowej 5. 

3. Wyznacza się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Kocku w Domu Pomocy 

Społecznej w Kocku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1D.  

§ 2 

Uchwałę należy doręczyć Wojewodzie Lubelskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kock  w formie obwieszczeń 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kocku i w sołectwach.  

§ 4 

Na uchwałę, wyborcom w liczbie 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 

w Lublinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 
           
            BURMISTRZ MIASTA KOCK 

                              /- /  

   Tomasz Futera 


