
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR X/111/11 

RADY MIASTA CHEŁM 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz 

granic dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.  

Na podstawie art. 12 § 2 i 12 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XLIV/556/02 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału 

gminy na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zmienionej uchwałą Nr 

XVII/199/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 31 marca 2004 r., uchwałą Nr XXXII/380/05 Rady Miasta 

Chełm z dnia 09 czerwca 2005 r., uchwałą Nr XLII/511/06 Rady Miasta Chełm z dnia 30 czerwca 2006 r., 

uchwałą Nr XII/100/07 Rady Miasta Chełm z dnia 13 września 2007 r., uchwałą Nr XXIX/278/08 z 17 grudnia 

2008 r., uchwałą Nr XLI/443/10 Rady Miasta Chełm z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz postanowieniem Nr 183 

Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 15 października 2010 r. wprowadza się następującą zmianę: - 

w załączniku do uchwały w obwodzie nr 7 wyrazy: „Lubelska od nr 111 do Nr 139e i od nr 106a do Nr 168”, 

zastępuje się wyrazami „Lubelska od nr 111 do nr 139e i od nr 106a do nr 168a”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej  

 

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

 Zygmunt Gardziński 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 stycznia 2012 r.
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