
 

 

UCHWAŁA NR 69/15 

RADY GMINY ZGORZELEC 

z dnia 27 lipca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 191/12 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Zgorzelec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 12 § 2, § 11, § 13, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 

Kodeks wyborczy (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 

Zgorzelec uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 191/12 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy 

Zgorzelec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 21 grudnia 2012 r. poz. 5049), zmienionej Uchwałą Nr 330/14 Rady Gminy 

Zgorzelec z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 9 kwietnia 2014r, poz.1846) wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w załączniku do uchwały - Podział Gminy Zgorzelec na stałe obwody głosowania wprowadza  

się następujące zmiany: 

a) w obwodzie głosowania nr 3 – w rubryce Granice Obwodu dotychczasowy zapis ulega zmianie 

i otrzymuje brzmienie: 

„Trójca, 1-3A nieparzyste, 4-17, 20-54, 62-117A i od 145 do końca”. 

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu  

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.   

Przewodniczący Rady Gminy Zgorzelec: 

W. Dobrołowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 3329
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