
UCHWAŁA NR XLVI/612/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 23 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/588/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału 
Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017r. poz.1875 z późn.zm.), art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018r. poz.754) - na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII/588/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 2018r. 
w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania (Dz.Urz.Woj.Śląskiego poz.2341), 
w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w obwodzie Nr 1 zapis "Mikołowska 2-49, 51-109 nieparzyste" zmienia się na "Mikołowska 2-49 
z wyjątkiem 46 i 48, 51-109 nieparzyste";

2) w obwodzie Nr 3 zapis "Św.Wawrzyńca 1-22" zmienia się na "Św.Wawrzyńca 1-26";

3) w obwodzie Nr 5 zapis

- "Jaśkowicka 1-36, 50E-50G, 56F" zmienia się na "Jaśkowicka 1-36, 48A-48Z, 50A-50Z, 52A-52Z, 
54A, 56A-56Z",

- "Podgórska 1A-8A" zmienia się na "Podgórska 1-8A";

4) w obwodzie Nr 8 zapis "Jaśkowicka od 37 do końca z wyjątkiem 50E-50G, 56F" zmienia się na 
"Jaśkowicka od 37 do końca z wyjątkiem 48A-48Z, 50A-50Z, 52A-52Z, 54A, 56A-56Z";

5) w obwodzie Nr 11 zapis "Mikołowska 50-78 parzyste, od 113 do końca" zmienia się na "Mikołowska 
46-78 parzyste, od 113 do końca".

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-
Białej III.

§ 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Orzesze. Gdy wyborcy wnoszą skargę, to dla jej skuteczności każdy wyborca składa 
podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze 
wyborców) oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Równocześnie wyborcy wskazują adres do 
korespondencji i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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