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2735
UCHWAŁA NR XL/418/10 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 6 maja 2010 r.
w sprawie: utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.
22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z póź. zm.), Rada
Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§1. Tworzy się następujące dodatkowe obwody
głosowania na terenie miasta Kościana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010
roku:
1) Obwód głosowania nr 13 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu
Neuropsychiatrycznym w Kościanie Pl. Paderewskiego nr 1a;
2) Obwód głosowania nr 14 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna nr 7.

§2. Obwody głosowania wymienione w §1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana
obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla
wyborców przebywających w tych jednostkach w
dniu wyborów.
§3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Kościana.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

2736
UCHWAŁA NR XL/419/10 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 6 maja 2010 r.
w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.
30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1547 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów
głosowania: Nr 3,4,5,6,7,8 i 9 utworzonych na terenie miasta Kościana uchwałą Nr XLVII/468/02 z
dnia 20.06.2002r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania w mieście Kościanie, poprzez dopisanie
nowych nazw ulic oraz rozszerzenie numeracji porządkowej budynków.
§2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

