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UCHWAŁA NR 1072/LX/2010
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

zmieniająca 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 do stanu faktycznego. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 z późniejszymi zmianami) 

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

§ 1. W uchwale Nr 782/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie aktualizacji i dostosowania opisu granic 
obwodów głosowania w mieście Ruda Śląska do stanu faktycznego z dnia 3.04.2009 r. w Załączniku Nr 2 dokonać 
następujących zmian: 

- w Obwodzie Nr 9, po słowach „Cypriana Norwida” dopisać słowa „Czesława Miłosza”, 

- w Obwodzie Nr 12, po słowie „Krokusów” dopisać słowa „Noworudzka” oraz po słowie „Storczyków” dopisać 
słowa „Szyb Mikołaj”, 

- w Obwodzie Nr 15 wykreślić słowo „Mała” i po słowach „Orzegowska od nr 25 do końca (nieparzyste) i od nr 
34 do końca (parzyste)” dopisać słowa „Piotra Tomanka”, 

- w Obwodzie Nr 43, po słowie „Dębowa” dopisać słowa „Hansa Liebherra” oraz po słowie „Spokojna” dopisać 
słowa „Szyb Aliny”, 

- w Obwodzie Nr 59, po słowach „Ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 47 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 10 
(parzyste)” dopisać słowa „Ks. Stanisława Bisty”, 

- w Obwodzie Nr 63, po słowie „Bratnia” dopisać słowo „Cyprysowa”, 

- w Obwodzie Nr 65, po słowach „Nowy Świat” dopisać słowo „Orla”, po słowie „Złota” dopisać słowo 
„Żeliwna”, 

- w Obwodzie Nr 69, po słowie „Bagienna” dopisać słowa „Brunona Schulza”, po słowach „Gabrieli Zapolskiej” 
dopisać słowa „Haliny Poświatowskiej”, po słowie „Makowa” dopisać słowa „Marii Dąbrowskiej, Marii 
Kuncewiczowej, Marii Rodziewiczówny”. 

§ 2. Załącznikowi Nr 2 do uchwały Nr 782/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. nadać 
brzmienie stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała Nr 782/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. pozostaje 
bez zmian. 

§ 4. Przekazać po 1 egzemplarzu uchwały Wojewodzie Śląskiemu w Katowicach i Komisarzowi Wyborczemu 
w Katowicach. 

§ 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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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1072/LX/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zalacznik1.doc

Numery i granice stałych obwodów głosowania miasta Ruda Śląska 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ruda Śląska 

Jarosław Kania
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