
 

 

UCHWAŁA NR LX/459/18 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/418/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 9 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Oborniki Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

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

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr LIV/418/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 9 marca 

2018 r. w sprawie podziału Gminy Oborniki Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w okręgu nr 15 dodaje się ulice: Śliwowa, Na Polance, 

Morelowa, Zachodnia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. 

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu  

we Wrocławiu. 

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

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

§ 5. Na ustalenia rady miejskiej w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 

15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania  

do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

A. Zakęś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Poz. 4084


		2018-08-27T11:55:32+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




