
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/182/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie podziału Gminy Złoty Stok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Na podstawie art. 14 ust.1 w związku z art. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala,  

co następuje:  

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Złoty Stok na 7 stałych obwodów głosowania, ustala się ich granice, 

numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 maja 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Złoty Stok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, z 2012 r., poz. 2271 z późn. zmianami).  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do 

wyborów przedterminowych i uzupełniających organów jednostek samorządu terytorialnego jak i referendów 

lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.  

Przewodnicząca Rady: 

K. Grzech 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lutego 2013 r.

Poz. 1193

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210113
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