
 

 

POSTANOWIENIE NR 14/2022 

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Kościelec 

do stanu faktycznego 

Działając na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655 ) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia: 

§ 1. Dostosować opis granic okręgów wyborczych, ustalonych uchwałą nr XLII/281/18 Rady Gminy 

Kościelec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kościelec na okręgi wyborcze, określenia ich 

granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2552) w ten sposób, że w treści załącznika do powyższej 

uchwały dokonuje się następujących zmian: 

1) w okręgu wyborczym nr 13 opis granic okręgu otrzymuje brzmienie: Sołectwo Dobrów – ulice : Błonie od 

nr 16 do nr 30, Grzybowa od nr 1 do nr 19, Kolska od nr 1 do nr 2, Leśna od nr 2 do nr 7, Pogodna od nr 

2 do nr 35, Polna od nr 1 do nr 6, Pólko od nr 1 do nr 10, Przyjaźni od nr 2 do nr 11, Różana nr 10, 

Sosnowa od nr 5 do nr 14, Spokojna od nr 1 do nr 21, Sportowa od nr 1 do nr 22, Św. Bogumiła od nr 32 do 

nr 76, Wrzosowa od nr 1 do nr 9, Za Rzeką nr 1, Sołectwo Police Mostowe. 

§ 2. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Kościelec, Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

Państwowej Komisji Wyborczej. 

§ 3. Od niniejszego postanowienia przysługuje Radzie Gminy Kościelec oraz wyborcom w liczbie co 

najmniej 15 prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty jego podania 

do publicznej wiadomości. 

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 

i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Kościelec. 

   
Komisarz Wyborczy w Koninie I 

(-) Michał Bolesław Jankowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2022 r.

Poz. 4335
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