
 

 

UCHWAŁA NR LXX/889/18 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXIII/825/18 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie podziału Bytomia na stałe 

obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

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

poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12, § 13 i art. 13 ustawy z dnia 5  stycznia 2011 r. Kodeks 

Wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXIII/825/18 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie podziału Bytomia na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w celu 

dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego, w załączniku do uchwały wprowadza 

się zmianę polegającą na dodaniu do granic obwodu głosowania nr 17 nowo utworzonej ulicy „Bażantowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

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

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu 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 terminie 5 dni od daty podania uchwały 

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Mariusz Janas 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poz. 5284
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