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UCHWAŁA NR 1071/LX/2010
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania oznaczonych numerami 26 i 27 w mieście Ruda 
Śląska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku, Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, 
2, 2a, 3 i 4 oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Rada Miasta Ruda Śląska uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 782/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. w sprawie aktualizacji 
i dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Ruda Śląska, w ten sposób, że w załączniku Nr 2 do 
uchwały: 

1. W obwodzie głosowania oznaczonym numerem 26, wykreślić słowo „Objazdowa” i zastąpić je słowami 
„Objazdowa od nr 1 do nr 7A”. 

2. W obwodzie głosowania oznaczonym numerem 27, po słowie „Kolejowa” dopisać słowa „Objazdowa od nr 
13 do nr 17D”. 

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 782/XLI/2009 nie ulega zmianie. 

§ 3. Niezwłocznie przekazać niniejszą uchwałę po jednym egzemplarzu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Katowicach. 

§ 4. Na ustalenia Rady Miasta określone w §1 niniejszej uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Katowicach, w terminie 5 dni od daty podania 
ich do publicznej wiadomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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