
UCHWAŁA NR XXXVII/ 220 /18
RADY GMINY TURAWA

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 754, z póź. zm.1)) w związku z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z póź. zm.2)) uchwala się co 
następuje :

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy, na obszarze Gminy Turawa, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  tworzy się jeden 
odrębny obwód głosowania, ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej zgodnie 
z poniższym wykazem :

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

11 Oddział Zewnętrzny Aresztu 
Śledczego w Opolu z siedzibą 
w Turawie przy ul. Spacerowej 14

Oddział Zewnętrzny Aresztu 
Śledczego w Opolu z siedzibą 
w Turawie przy ul. Spacerowej 14

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma dana 
obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu 
wyborów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U z 2018 r.  poz. 1000, 1349
2) Zmiany  ogłoszono w Dz.U. z 2018 r. poz. 1349
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