Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

– 13510 –

Poz. 2337

2337
UCHWAŁA Nr XXXII/233/2010 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych
na terenie Gminy Włoszakowice
Na podstawie art. 92 ust. 2 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 ze zmianami) uchwala się, co
następuje:
§1. Dokonuje się zmiany opisu granicy okręgu
wyborczego Nr 2 utworzonego na terenie Gminy
Włoszakowice uchwałą Nr XXVI/282/2002 z dnia 9
lipca 2002 r. w sprawie dokonania nowego podziału
Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze i ustalenia
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - poprzez uporządkowanie nazwy miejscowości.

§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 Wójtowi
Gminy Włoszakowice.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmianę, o której mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/233/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Nr okręgu
Wyborczego
Nr 1l
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
5
6

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych w
okręgu

Włoszakowice
Leśniczówki: Koczury, Krzyżowiec, Mścigniew, Papiernia,
Tłucznia
Dłużyna Grotniki Ujazdowo Boszkowo — Letnisko
Boszkowo Charbielin Skarży ńń >Dominice
Oominice Trzebidza
Jezierzyce Kościelne Zbarzewo
Bukówiec Górny
Krzycko Wielkie Boguszyn Sądzia

5
2
1
1
3
3
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Uchwała Nr XXXII/234/2010 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice
Na podstawie art. 30 ust. 2 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 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§1.
Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania: Nr l i Nr 2 utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice Uchwałą
Nr XIX/208/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany podziału gminy na obwody głosowania, poprzez dopisanie nowych
nazw ulic i uporządkowanie nazwy miejscowości.
§2.
Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w §l, 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 Wójtowi Gminy Włoszakowice.

