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Poz. 2526, 2527

2526
UCHWAŁA Nr XLII/508/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz Areszcie Śledczym w Lesznie
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27
września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544
ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Leszna
uchwala się co następuje:
§1. Tworzy się obwody głosowania:
Obwód nr 1 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej - Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno, ul.
Jana Kiepury 45
dla osób uprawnionych do udziału w wyborach,
przebywających w szpitalu.
Obwód nr 34 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej - Areszt Śledczy Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 3

dla osób uprawnionych do udziału w wyborach,
przebywających w areszcie.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Olejniczak

2527
UCHWAŁA Nr XLII/509/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. z 2003
r. Nr 159 poz. 1547 ze zmian.), uchwala się co następuje:
§1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 utworzonych na terenie Miasta Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/474/2006
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. w
sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna, poprzez dopisanie nowych nazw ulic i rozszerzenie numeracji
porządkowej budynków.
§2. Wykaz stałych okręgów wyborczych 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 Prezydentowi Miasta Leszna.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Olejniczak

