
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kobiór

z dnia 2 września 2014r.

w sprawie informacji  o  okręgach  wyborczych,  ich  granicach,  numerach  i  liczbie  radnych  wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze dla
wyborów do Rady Gminy Kobiór oraz wyborów Wójta Gminy Kobiór w dniu 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 422, w związku z art. 475 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr
149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180
i 1072), uchwałą nr XXVII/123/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału   gminy
Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 4942 oraz z 2013r. poz. 6558)

Wójt podaje do publicznej wiadomości, 

informację  o  okręgach wyborczych,  ich  granicach,  numerach  i  liczbie  radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze dla wyborów do
Rady Gminy Kobiór oraz wyborów Wójta  Gminy Kobiór w dniu 16 listopada 2014 r.:
   

Numer
okręgu

wyborczego
Granice okręgu wyborczego

Liczba 
radnych

wybieranych
w okręgu

1
ul.Centralna od nr 60-157,ul.Cicha, ul.Leśników, ul.Turystyczna, ul.Na Kąty, 
ul.Nad Zalewem

1

2 ul.Zachodnia, ul.Składowa,  ul.Rubinowa,  ul.Bluszczowa 1

3 ul.Żołędziowa, ul.Kodowa, ul.Żeńców, ul.Agatowa, ul.Liliowa  1

4 ul Centralna od nr 1-59,  ul.Żelazna 1

5 ul.Kobiórska, ul.Plichtowicka, ul.Poprzeczna, ul.Prosta 1

6 ul.Tuwima, ul.Olszewskiego 1

7 ul.Orla,  ul.Łukowa (od nr 1 do skrzyżowania z ul.Jasną), ul.Jasna 1

8
ul. Bartnicza, ul.Łukowa (odcinek od skrzyżowania z ul.Jasną do skrzyżowania 
z ul.Borową oraz ul. Łukowa 41)

1

9 ul.Łukowa (od skrzyżowania z ul.Borową do końca ul.Przelotowej), ul.Borowa, 
ul. Zmienna

1

10 ul.Rodzinna (do skrzyżowania z ul.Rzeczną przed posesją ul.Rodzinna 96), ul.Rzeczna 1

 11 ul. Ołtuszewskiego 1

       12      
ul.Rodzinna  (od skrzyżowania z ul.Rzeczną przed ul.Rodzinna 96), ul.Paproci, 
ul.Promnicka, ul.Poziomkowa

1

  13
ul.Błękitna, ul.Rolna, ul.Wschodnia, ul.Boczna, ul.Wróblewskiego (od skrzyżowania 
ul.Wróblewskiego z ul.Błękitną)

1

  14
ul.Wróblewskiego (do skrzyżowania z ul.Grzegorza Stobika), ul.Hibnera, 
ul.Grzegorza Stobika, ul.Wiosenna

1

  15
ul.Wróblewskiego (od skrzyżowania z ul.Grzegorza Stobika do skrzyżowania 
z ul.Błękitną), ul.Wąska, ul.Wspólna, ul.Wodna

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, parter pokój nr 1  (sala narad)
tel. 32/ 21-88-182, 21-88-288, 21-88-529

                                                                             
Wójt

     /-/ Stefan Ryt


