
 
UCHWAŁA Nr LIII.621.2018 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, które zarządzone zostały na dzień 21 października 2018 r. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 § 1, § 4, § 10 i § 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks 
wyborczy (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zmianami), 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 wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast - Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala się, co następuje: 
§ 1.  
1. W zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast tworzy się – na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - odrębny 
obwód głosowania. 

2. Numer obwodu odrębnego, jego granice i siedziba obwodowej komisji wyborczej określone 
zostają w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 3. 
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu do Wojewody Małopolskiego oraz Komisarza 
Wyborczego w Nowym Sączu. 
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII.621.2018 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 30 sierpnia 2018r.  

 

Numer i granice obwodu odrębnego oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej 

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

14 Dom Pomocy Społecznej w Muszynie 

Dom Pomocy Społecznej 
w Muszynie 

ul. Zielona 26 
33-370 Muszyna 

 


