
UCHWAŁA NR II/321/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX/178/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Lubawka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 417, art. 418 § 1, art. 419 i art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Lubawka, 
Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr IX/178/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Lubawka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) w granicach okręgu wyborczego Nr 5 po ulicy o nazwie „Jagiellońska” dodaje się ulicę o nazwie 
„Jedwabna”,

2) w granicach okręgu wyborczego Nr 9 po ulicy o nazwie „Kolonia” dodaje się ulicę o nazwie „Kwiatowa”.

2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Jeleniej Górze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organu stanowiącego gminy, następujących po 
kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce:
W. Zabiegło

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r.

Poz. 1341
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