
UCHWAŁA NR XLVI/268/2018
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Żelechlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 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. poz. 130), art. 12 § 2 – 3 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 15, poz. 1089; z 2018 r. poz. 4, poz. 130, poz. 138)  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się podziału Gminy Żelechlinek na stałe obwody głosowania oraz ustala się ich numery, 
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.  Na ustalenia Rady Gminy Żelechlinek w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie 
co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty 
podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed 
Urzędem Gminy w Żelechlinku.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXV/129/2012 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podziału Gminy Żelechlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.

§ 5.  Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Mirosława Pasik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Poz. 2279



Załącznik do Uchwały Nr XLVI/268/2018
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 marca 2018 r.

Podział Gminy Żelechlinek na stałe obwody głosowania wraz z ustaleniem ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania
(według podanych nazw sołectw)

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1. Żelechlinek, Żelechlin Gminny Dom Kultury
w Żelechlinku (parter)

2. Czechowice, Sokołówka, Karolinów, Stanisławów, 
Bukowiec, Staropole, Lesisko

Gminny Dom Kultury
w Żelechlinku (I piętro)

3. Czerwonka, Radwanka, Łochów, Teklin Świetlica Wiejska
w Radwance

4. Feliksów, Józefin, Kopiec, Naropna, Gutkowice, 
Dzielnica

Dom Ludowy
w Naropnej
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