
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/340/2018 

RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XL/303/2018 w sprawie podziału gminy Święciechowa na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754 – ze 

zmianami) - na wniosek Wójta – Rada Gminy Święciechowa, uchwala, co następuje: 

§ 1. W związku ze zmianą nazwy ulicy Zarządzeniem zastępczym Nr KN-I.4102.29.2018.4 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4697) w sprawie nadania ulicy 

Ludowego Wojska Polskiego położonej w miejscowości Święciechowa nazwy gen. Stanisława Sosabowskiego 

oraz Zarządzeniem Zastępczym Nr -I.4102.33.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego dnia 13 czerwca 2018 r. 

w sprawie nadania ulicy Franciszka Zubrzyckiego położonej w miejscowości Święciechowa nazwy 

kmdr Stanisława Mieszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4855) dokonuje się następujących 

zmian uchwały Nr XL/303/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy 

Święciechowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w  każdym okręgu ( Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2018r. poz.2044): 

1) w § 1 w tabeli dla okręgu nr 3 w kolumnie „Granice okręgu” zmienia się nazwę „ul. Ludowego Wojska 

Polskiego” na „ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego”; 

2) w § 1 w tabeli dla okręgu nr 5 w kolumnie „Granice okręgu” zmienia się nazwę „ul. Franciszka 

Zubrzyckiego” na „ul. kmdr Stanisława Mieszkowskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Lesznie. 

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

Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Jan Dutka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 5765
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