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UCHWAŁA NR LIv43912010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia 25 się|pnia 2010 r'

w spra\Yie dopisania .lo stalego podziału miasta i gminy na oklęgi wyborcze no]ryoutrYorzonych ulic
\y Gtriewkowie oraz dokonania zmiany trazrvy ulicy

Na podstaw;e art. l8 ust.2 pkt 15 usta\ły z dnia 8 marca l990r. o samo[ądzie gJninnym (Dz'U. z 200l Nr l42'
poz . I sg l  , z j i n .Dz .U . z2002r .N r23 ,poz .220 ,Nr62 ,poz .558 ,Nr1 l3 ,poz  984 ,Nr153 ,poz  l 271 ,Nr214 ,poz .
1806 ,22003  r .N r80 ,poz .717 ,Nr  162 ,  poz .  1568 ,22a04  t  N r102 ,po2  1055 ,Nr I l 6 ' poz  1203 'N r  167 'poz
l ' 759 ,22A05  LNt  l ' ! f .  poz .  1441 ,Nr115 ,po l . 1457 ,22006r .N r17 ,poz  l 28 ,Nr181 ,poz  l 337 , z2007r -Nr48 '
poZ .327 ,Nr  138 ,  poz .974 ,Nr  !73 ,paz .  1218 ,22008r .N r  180 ,  poz  1111 ,Nr221 ,poz .  1458 ,22009r .N r52 '
poz. 420' Nr 15.7, poz' |24l ' z20l0 r ' Nr 28, poz. l42 i 146, N| 40' poz' 2]0, Nr Ia6, paz.6"/5 ) oraz ań' 92
usta\łY z dnia 16 lipca l998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów ; sęjmików województw (Dz' U.
z2003r.Nr 159,poz. 154'7,z^1. Dz.r). 2 2004 t Nr25,poz.219,Nr 102,poz.1055,Nt 167, poz 1760,22005r.Nr
1' lS, poz. 1457,22006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz i055,Nr159,poz. 1127, Nr 218, poz
1592 , z2007r .N r25 ,poz .162 ,Nr48 ,poz .321 ,N t112 ,poz . ' / 66 ,22008r 'N r96 ,poz  607 ,Nr  180 'poz  l l l l '
z 2009 r. Nr 2l3, poz. l65l i1652'z20l0r.Nr57,poz'35ó)nawniosekBurmistrzauclrwa]asięconastępuję:

$1.Do granic okęgu rt]'borczego Nr 2 okreśionego uchwałą Nr XLvIIl329l2a02 Rady Miejskiej
w Gniewkowie z dnia 28 czerwca 2o02r w sprawię podziału Miasta i Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze,
ustalenia liczby radnych wybie.anych vI kaŻdym okręgu zmien;onej uchwałą Nr XLIV/315/2006 Rady Miejskiej
w Gnie\łkowie zdnia 25 meia 2006l' oraz uchwa,lą NI XII/83/2007 Rady Miejskięj w Gniewkowie zdnia 13
września 2007r' dopisuje się ! icę ,'Agnięszki osieckiej'.'

s2.Do granic okęgu \łf7borczego NI 1okręśIonego uchwalą Nr XLyIIl329l2a02 Rady Miejskiej
w Gniewkowie z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie podfiału Miasta i Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze,
ustalen;a ]iczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienionej uchwalą Nr XLIV/315/2006 Rady Mięjskiej
w Cniewlowie zdnia 25 maja 2006r' oraz uchwalą Nr XIII83/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie zdnia 13
wŻefuia 2007r. dop;suje się ulicę ''Słoneczną'] ulicę',Księstwa Gniewkowskiego','

s3.Z granic oloęgu \łyborczego Nr 1określonego uchwałą Nr XLyIIl329/2a02 Rady Miejskiej
w Gniewkowie zdn\a 28 cze|wca 2002r. , zmienio ą uch\łałami Rady Miejsk]ej Nr XLlV/]l5l2006 zdnia 25
ma.ja 2006r' i Nr Xll/83/2007 z dnia 1] września 2007I' wykręśla się ulicę ''Polną '' '

s 4. Wykaz gran;c wszystkich okręgów wyborczych na terenie miasta igminy Gniewkowo po fmianach '
o których mowa w $ 1' $ 2 i w s 3 zawie|a załącznik do niniejszej uchwały.

s 5. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gnjewkowa '

s 6. Uchwałę przekazu.je się wojewodzię Kujawsko-Pomorskiemu i Kom;sarzowi wyborczemu \ł Bydgoszczy

s 7. Uchwała wchodzi w zycie z dDięm podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Infornacji Publicznej oraz
wsposób zw)czajowo pŻyjęty ,a także podlega oublikacji Dzienniku Użędowym województwa Kriawsko.
Pomo$kieso.

cfĄÓY RADY

ld: MQĘNU.BQAQJ.TTTIX.PM| HN.DIPWE' PodPisan)



załącznik do Uchwały N r LII1439 /20 I0

Rady Miejskiej Gnięwkowo

z dnia 25 sieĘnia 2010 r.

Granice okTęgóry lvyborczych na telenie miasta i gminy Gniewkowo

PRZEV!

figr

Nr Gńoice okĘgu 1łyborcrego

I

Ulice niasto Cniewtowo :
cicha, cnen1anrądl J.na Dreckięgo'DsoicowąDzialkovców'|rydćryk. chopina'G*!fuda Pają|o$'skiego'
lnowrocławka,KolejowąKsięstwl Gniewko{skiego,KwiatowąNo'ąIarkowa'!iastąPodgórn..l'ows1ańcÓrv
.WielkopoIskich,Efjnyslo$€.Rfenieślniczą l7 stycaia,70o.]ecia ,sło!ęozn!,s!óldzicIcząstanisław!
MoI iJV( i ,Usfu go ' €  $  l |Ó@'7m\o$.z i '  l Ó  )a

f

Ulic€ miaŚto Gniewkowo;
Agni€Śzti osiecki €j.cegielna,Gen.władyŚłaBa siko6kięgo,]M Kasprcwicza'Jba Kiliński €go'lcnacc-so Jana
Pat|erewskiego,JęcmiennąKątra'KościelnąKńla Jala lII sobieskiegÓ,KrótkąMichalorYo'ogrodowa'Rynek'spokojna'2l
s8czniąŚw'MikołająTo.ńŚb'wa|ccŹewi.e,wojskaIolskiego,Zajezicrna'Zylnia'
qoL. .}o /ąe/kŹe'cod,  | 'ba '

Kawęczyn.Ki.jeło,Klepaly'Lipie'Mfkowo.Mulz'nko'Muży"']9.!s!B!"hŃ*k",V4j1]4ł!:]3

Bąboli!'Gą5ki'KaczkÓwo,oŚtlowo,skalnielowice'Szadłowice'wieloivjeś,wieŹbiczuy'wież.hoslawice.

koztiu"kt

ld: MQENU-BQAQJ-TTTIX-PMFHN-DFPWE. Iodpisany



Uchwałę wywofuję się w celu uwzględnieni" *1#.;;"""JŁ'"
spowodowane zostały uchvr'ałami Rady Miejskiej Gnięwkowo :
XXX/239 /2008 z dnia 2A.10.2008r.

miasta i gminy na
Nr XLIV347I2009

okęgi wyborcze' jakie
z dnia 30.09.2009r. iNr

PRZEWOD

ngr

ld: MQENU.BQAQJ.1T|FX.PMFĘN.DFP.WĘ' Podpisany


