UCHWAŁA NR XXXIX.280.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
o zmianie uchwały nr XXXVIII.267.2018 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami: z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 418 § 1 i
art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.: poz. 15 i poz.
1089 oraz z 2018 r.: poz. 4, poz. 130 i poz. 138), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXVIII.267.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2883) wiersz 14 – dotyczący okręgu nr 14 –
otrzymuje brzmienie:
14

Działkowców, Jastrowska, Jeziorna, Kresowiaków, Miła, Plażowa, Spokojna, Wędkarska, Wielatowska, Wincentego Witosa,
Zaciszna, Żeglarska

1

§ 2. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Pile.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Wojtuń
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