
UCHWAŁA NR XXXIX/358/10  

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.30 Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Orzesze 

Rada Miejska Orzesze uchwala: 

§ 1.  1. Dostosować  opis granic obwodów głosowania przyjętych załącznikiem do Uchwały nr XLIII/325/06

Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29 czerwca 2006 roku do stanu faktycznego poprzez uporządkowanie wykazu ulic

w niżej wymienionych obwodach bez dokonywania zmian w granicach obwodów w następujący sposób: 

2. Przyjąć tekst jednolity podziału miasta na obwody głosowania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.  

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

wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21,

wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

a) W obwodzie nr 3 po słowie "Sikorskiego" dopisuje się słowo "Sobieskiego",

b) W obwodzie nr 7 po słowie "Centralna od nr 1 do 66" dopisać  słowo "Cieszyńska", po słowie "Kasztanowa"

dopisać słowo "Ks. Franciszka Blachnickiego", przed słowem "Łączna" dopisać słowo "Jarzębinowa", po słowie

"Wiosenna" dopisać słowo "Wrzosowa", przy ulicy "Drukarskiej" zapis "od nr 11 do 31" zastąpić zapisem " od nr

11 do końca", przy ulicy "Łąkowej" zapis "od nr 76 do 122" zastąpić zapisem "od nr 76 do końca", 

c) W obwodzie nr 8 po słowie "Górnicza" dopisać  słowo "Stanisława Hadyny", po słowie "Wojska Polskiego"

dopisać słowo "Wspólna", przy ulicy Łąkowej zapis "od nr 1do 50" zastąpić zapisem "od nr 1 do 75", 

d) W obwodzie nr 9 przy ulicy Żorskiej zapis "od nr od 199 do 249" zastąpić zapisem "od nr 199 do końca",

e) W obwodzie nr 10 po słowie "Lipowiec" dopisać  słowo "Magnoliowa", po słowie "Makowa" dopisać  słowo

"Malwowa". 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr inż. Jan Mach 
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