UCHWAŁA NR XLVII/368/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie podziału gminy Lądek Zdrój na numery i granice obwodów głosowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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.) Rada Miejska
w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Lądek Zdrój na stałe obwody głosowania.
§ 2. Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr LVI/310/02 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 czerwca 2002 r.w sprawie
podziału Gminy Lądek Zdrój na obwody głosowania oraz określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju
Leszek Pazdyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z 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.) podział gminy na stałe obwody
głosowania dokonuje rada gminy na wniosek burmistrza. Niniejsza uchwała ma charakter porządkujący, polegający
na uporządkowaniu nazewnictwa ulic oraz dodaniu do obwodu nr 1 ulicy Wrzosowej, która dotychczas nie była
ujęta w ww. obwodzie.

Burmistrz Lądka Zdroju osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Lądka Zdroju
Kazimierz Szkudlarek

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/368/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy Lądek Zdrój na obwody głosowania
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