
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/353/2018 

RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r.,  

poz. 994 ze zm.), art. 419 § 2 i § 4 oraz art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 754 ze zm.) - na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice, 

 

Rada Gminy Mierzęcice 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału 

Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., 

poz. 1875) w związku ze zmianą nazwy ulicy, w celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu 

faktycznego, zmienia się w załączniku do uchwały opis granic okręgu wyborczego Nr 11 poprzez zmianę 

nazwy ulicy „Szczęśniaka” na ulicę „Niepodległości”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach III. 

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

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Mierzęcice oraz zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Katowicach III w terminie 5 dni od daty 

podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

mgr Jolanta Kyrcz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Poz. 5219
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