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4) umieszczania reklam, ogłoszeń i innych informacji w miejscach, w których powodują powstanie
niebezpieczeństwa lub uciążliwości dla innych posesji.
DZIAŁ IX
Przepisy końcowe
§33. W sprawach nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy:
1) rozdziału 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, ze zm.),
2) rozdziału 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze
zm.),
3) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 756 ze zm.)

Poz. 2674, 2675

§35. Kontrolę i egzekwowanie postanowień regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy Wolsztyn sprawuje Policja, Burmistrz Wolsztyna, Straż Miejska, inne upoważnione osoby, służby lub jednostki oraz w zakresie gospodarki odpadami – Zarząd Związku Międzygminnego „Obra”.
§36. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.
§37. Traci moc uchwała nr XXXVIII/315/06 Rady
Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 marca 2006 r. w
sprawie: regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn (ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2006 r. Nr 75 poz. 1904).
§38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§34. Przepisy §30 ust. 2 pkt ust. 1, 9 stosuje się
z dniem 1.01.2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Lisiewicz
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UCHWAŁA NR XLI/323/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
września 1990 roku (tekst jednolity z 2000 roku Dz.
U. Nr 47, poz. 544 z późniejszymi zmianami) oraz
Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
uchwala się, co następuje:
§1. Na wniosek Burmistrza Wolsztyna dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 20 czerwca 2010 roku, tworzy się 2
odrębne obwody głosowania.
§2. Wykaz odrębnych obwodów głosowania, ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Lisiewicz
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UCHWAŁA NR XLII/339/10 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wyrzysk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku,
na wniosek Burmistrza Wyrzyska uchwala, co następuje:
§1. Nadaje się nowe brzmienie załącznika do
uchwały Nr XXXIV/26/02 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Wyrzysk na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu, zgodnie z załącznikiem do niniej-

szej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
Przewodniczący Rady
(-) Stefan Rymer

