
UCHWAŁA NR XXXVII/516/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH  

z dnia 17 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Łaziska Górne i dostosowanie ich 

opisu do stanu faktycznego. 

 

Na podstawie : art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:  

§ 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/392/2009 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 13 marca 2009 

roku w sprawie okręgów wyborczych.  

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu

w Katowicach.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do 

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu w budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych 

oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego  

1) Dostosować opis do stanu faktycznego oraz dokonać zmian w granicach okręgów wyborczych przyjętych

załącznikiem do Uchwały Nr XXX/392/2009 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 13 marca 2009r. 

poprzez: 

a) dokonanie zmian w okręgu wyborczym nr 4 w następujący sposób:

- przed słowem „ Górnicza” dopisuje się słowo „ Cicha”

2) przyjąć tekst jednolity podziału miasta na okręgi wyborcze, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach 

Górnych  

 

mgr inż. Aleksander Wyra 
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