Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

– 15587 –

Poz. 2701, 2702

2701
UCHWAŁA Nr XLI/289/2010 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
2701
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
UCHWAŁA Nr XLI/289/2010 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RzeczyPolskiej zarządzonych
na dzień
20 czerwca
2010
r.
w sprawie utworzenia odrębnegopospolitej
obwodu głosowania
dla przeprowadzenia
wyborów
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 27
§1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
września
1990
r.
o
wyborze
Prezydenta
RzeczypoRzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych
na zdzień
Na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.
2000 20
r. Nr
1)
spolitej
Polskiej
(Dz.U.
z
2000
r.
Nr
47,
poz.
544
z
czerwca
2010
r.
tworzy
się
odrębny
odwód
47, poz. 544 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Wągrowcu na wniosek Burmistrza Miasta Wągrowca uchwala, co następuje:głosopóźn. zm.1)) - Rada Miejska w Wągrowcu na wniowania w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu:
sek
Burmistrza
Miasta
Wągrowca
uchwala,
co
na§1.
Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. tworzy się
stępuje:
odrębny
odwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu:
Nr
obwodu
11

Granice obwodu
Zamknięty dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Szpital Powiatowy w
Wągrowcu
ul. Kościuszki 74

§2.
§3.

Wykonanie
uchwały
powierza
się Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
§2.
Wykonanie
uchwały
powierza
się Burmistrzo§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego.
wi Uchwała
Miasta Wągrowca.
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego.
1)
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z
2007 r. Dz. U. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nt 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Br 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, Przewodniczący
poz. 1547, Nr 213,
poz. 1651 i Nr 213, poz. 1652
Rady Miejskiej

(-) dr Władysław Purczyński
Przewodniczący
Rady 1)Miejskiej
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2007 r. Dz. U. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz.
(-) dr 1188,
Władysław
Purczyński
z 2004 r. Nr 25 poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nt 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Br 196, poz. 1218, z
2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i Nr 213, poz. 1652

2702
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Nr KN.I-80911- 118/10
2702
Na podstawie ROZSTRZYGNIĘCIE
art. 91 ust. l ustawy z dnia
8 marca 1990WOJEWODY
r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 118/10
1591 z późn. zm.).
NADZORCZE
WIELKOPOLSKIEGO
Nr KN.I-80911orzekam
nieważność §6 ust. 4, §9 ust. 2, §11 ust. 2 pkt 9, pkt 10 i pkt 14 oraz §11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 370/LI/2010 Rady Gminy Czerwonak z
dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonak - ze
względu na istotne naruszenie prawa.
UZASADNIENIE
W dniu Na
15 kwietnia
2010art.
roku91
Rada
Czerwonak
czystości
i
podstawie
ust.Gminy
1 ustawy
z dniauchwałą
8 mar-Nr 370/LI/2010
Uchwałauchwaliła
została Regulaminu
doręczona utrzymania
Wojewodzie
Wielkoporządku
na
terenie
Gminy
Czerwonak.
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
polskiemu dnia 21 kwietnia 2010 roku.
Uchwała
zostałapoz.
doręczona
Wielkopolskiemu dnia 21 kwietnia
2010 roku.
Nr 142,
1591 Wojewodzie
z późn. zm.).
Uchwałę
podjęto na podstawie przepisu art. 40
Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. , Nr
orzekam
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4ust. l oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nieważność §6 ust. 4, §9 ust. 2, §11 ust. 2 pkt 9,
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz.
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
pkt 10 i pkt 14 oraz §11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 370/
1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 oraz ustawy z
W przepisach §6 ust. 4 i §9 ust. 2 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Czerwonak określiła obowiązki organizatorów imprez
LI/2010
Rady
Gminy
Czerwonak
z
dnia
15
kwietnia
dniaCzerwonak.
13 września
1996 w
roku
utrzymaniu
masowych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Natomiast
§11oust.
2 pkt 9, pktczystości
10 i pkt 14
2010
roku
w
sprawie
przyjęcia
Regulaminu
utrzyi
porządku
w
gminach
(Dz.U.
z
2005
r. Nr
ww. uchwały nałożone został na osoby utrzymujące psy obowiązki związane z właściwymi warunkami bytowania
dla 236,
psów,poz.
ich
mania czystości
i porządku
na terenie
Gminy Czer-w §112008
zm.). określono obowiązki związane ze
zarejestrowaniem
i uiszczeniem
stosownej
opłaty. Jednocześnie
ust. 3 zi 4późn.
ww. uchwały
wonak
ze względu
na istotne
naruszenie prawa.
W przepisach §6 ust. 4 i §9 ust. 2 przedmiotosterylizacją
lub- kastracją
zwierząt
domowych.
wej
Rada Gminy Czerwonak określiła oboOrgan nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdziłuchwały
co następuje:
UZASADNIENIE
wiązki
organizatorów
imprez
Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku
(Dz.U.masowych
Nr 78, poz. w
483zakresie
ze zm.)
W dniupublicznej
15 kwietnia
2010
roku Rada
Czerczystości
i porządku
na terenie
organy władzy
działają
na podstawie
i wGminy
granicach
prawa. utrzymania
Poprzez działanie
na podstawie
i w granicach
prawaGminy
w zakresie
wonak uchwałą
Nr organy
370/LI/2010
ReguCzerwonak.
Natomiast
w zgodne
§11 ust.
2 pkt 9, regulującymi
pkt 10
podejmowania
uchwał przez
jednostek uchwaliła
samorządu terytorialnego
rozumieć należy
działanie
z przepisami
laminu
utrzymania
czystości
na terenie
i pkt
14 ww.prawa
uchwały
nałożone
osoby
podstawy
prawne
podejmowania
uchwał;i porządku
przepisami prawa
ustrojowego;
przepisami
materialnego
orazzostał
zgodne na
z przepisami
Gminy procedurę
Czerwonak.
utrzymujące
psy obowiązki
z właściwymi
regulującymi
podejmowania uchwał, (por. wyrok WSA w Łodzi
z dnia 21.01.2009
r. , sygn.związane
akt III SA/Łd
564/08, wyrok
NSA O/Z we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098).
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