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RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

zdnta25 sEaznia2i lŻ r.

w sprawie fmian w stałym podziale Gminy na ob}vody glosowania.

- Na podstawie a't'13 ust.2 pkt.ts usta\ł,y Z dnia 8 marca ]990r o samorządzię gmi'nym (tj. Dz'U.z 2001 r. Nr
142, poz.l591, 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz.55 8, Nr I 13, po2.984, Nr 2 t4, poz. 1806, Nr t53, poz.,rTl l ,
Dz.U. z2003 r. Nr 80, poz'7l7, Nr 162, poz.1568, Dz' lJ 'z 2004 r. Nr l02, poz.1055, Nr l to' poz'tżó;, oz'U.
z2005rNr1 '72 ,poz . l 4{ I ,N r1 '75 ,po2 .145 ' t ,Dz .U . z2006r .N r l 7 ,poz . l 28 ,Nr IE j ,poz . t3 l : , ,Dz . t J . z2OO7tNr
48, -poz.32'1, Nr 138, poz.9'14, Nr 173, poz. i2l8, Dz.U. r2O08rNr 180. poz. i l l i ,  Nr 223, poz.t458, Dz.U.
z 2009r Nr 52, po2.420, Nr 157, po2.1241, Dz.U. z 2010r Nr 28, poz.I42 i poz.l46, Nr 106, ioz.675), Nr 40,
po2.230, Nr 106, poz.675,Dz.U. 2 2011N. 21, poz.t13,Nr 21'7, poz.l28t, N. 149,po2.887) oraz ari. tZ g 1 ustawy
z dnia.s.sty-cznia 20l lr. Kodeks wyborczy (Dz' U' Nr 2I, poz' ! 12 ze zm.Nr 26,póz.!34, Nr94,pof' ssb,lr toź,
poz. 588, Nr 134,pof.777 , Nr ]47,poz' 881,N| I49,poz' 889' Nr 17l,pof. l016, Ńr 2]7 , poz' l2it1 ), uchwala się,
co następu.je:

s 1. W granicach obvr'odu Nr ] dopisuje się uljcę Marji Konopnickiej '

s 2. wyl(af granic wszystkich obwodów głosowania na telenie Grniny Gniewkowo po zmianach , o ldórych
mowa w $ l zawiera załącznik do niniejsfej uchwały '

$ 3' Wykonanie uchwĄ powięfza się Burmisfuzolvi Gniewkowa'

$ 4' Uchwałę pżel(az{e s;ę Wojewodzie Kujawsko-Ponrorskiemu oraz Komisarzowi wybofczemu
w Bydgoszczy.

s 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyję|y na terenie
gminy oraz podlega prrblikacji w Dzi€nniku Urzędowym Województv'/a Kujawsko-Pomorskiego '
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Uzasarlnienie

N iniejs7ej 7miany dokonuje się na wniose| Burmistrza Gniewkowa w celu uwzględnienia w sLalym podzja|e
Gminy na obwody 8łosor'ania zmiany spowodorr'',anej rłchwałą Rady Mięjskie.j w Gniewkowie nr XII|I4/20! ]
z'dnia.26 paźdńefijkazO1 lr' w spmwie nadalia nazwy ulicy w Gniewkowie , tj. nazwania nowej ulicy imieniem
.Marii Konopnickiej .
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Załącznik do Uchwa]y NI Xy /10212012

Rady Miejskiej w cniewkowie

z dnia 25 sqcznia 2012 r.

Podfial na obwody głosowania ' ich granice i numery oraz sietlziby obwodor'vych komisji rłf/bolcfych
t€renie miasta i GmiDy Gniewkowo.

C rEni ( e oblE du ab$ wanlE

5.k'ł. P.d3tłńsB Nr i '

En:BnoYi: !l'T. ru ńs|ę '.

D9oRćEfjr FEllEB'tr|ł clło!Ę\ił
'p{rĄI{o{'r!EĘc:o. Ił\l

!:n.t:!Eco l.c.E'oi'Ą oeF"oBc$:L }IAgYd
!r)!j{:!Fn:Ł !Ę.E1{].sŁc5,Ą 1VALcEEE!.JCE
!.iior!.'.{ fĘlsil. zŁ\P;o'lĄ

6:m..rjuń !I ! !'6.i:v]ruvli:

ĘF!ś}{Ec.o lB 5 ' ..:.!t]r.isŁ1g:{ :jc\-rLjł*
$fr lr:."c.r'€ Pr:.J::ł.le $
qni.1y6'j. !|.u.rj!ę|ł i

c.]dE\.I3I'\A p.&lrr'1]]ecóĘ'' DR'AJ'}
Ę\łlc?JEc.o 3G. i l .. .. t !. l 1j. ].'.

ljn].łli.s:e U1'Pą*ńiif'

.lr'lELoTllEg, x,EllcĘ1]3iAil.]€E

. otRt{ x. J lłX{O. tC E r E:i-slt E-

::k.:: F.dr*ł': sr:dr.' j..

Id: VPXOI'-JNATY-CDDIS-HLOeI-lEJUG. podpisdny



ł

5*uł:P.cnavósEe*.4'nn.

t

re$r.:.x*'łr:gj:}i. ]{ljElf.o s€' Dps ę
I.sę!9x,a i D!5 {Gą!'.}.

I

!łb.t8: ccDaEŁ L]pĘ ''.Ę{osr]' Pexoln1Ó.

3rĘ*n5o\.t.Ą Ł!]E@E

:!

ffi: {:Ą5|+ 5:l]]1-:\l-

:Jł.d*: EĄl{ŁĘ dE{Eol1a' t]ER&ł!!ńl\f

1 i

Ec4!!o]'?lł)cY 5!o'-E*.':EJ si&.!łE.YtiE

1?

D]JMls}Jccr !lrl}!af5}:Ej $i'{A$€e^TiE

!c.i PÓm*1sŃł..:nej

Przewodniczący Rady

mgr Jafsz Kozlowski

1d: VPXoF.JNATY.CDDJS.IŁoQI-IEJUG' Podlisajly
Shora2


