
Uchwała Nr XXXI/265/2014 

Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 26 września 2014 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 

czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 

numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 

Gminy i Miasta Pyzdry  

 

Na podstawie art. 12 § 1-3, 11-12, art. 13a § 1-2, § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – 

Kodeks Wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm.) Rada Miejska w Pyzdrach na wniosek Burmistrza uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 

2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów  

i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy  

i Miasta Pyzdry w wykazie numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W obwodzie nr 2 w rubryce siedziba obwodowej komisji wyborczej wykreśla się zapis  

„ Zespół Szkolno – Przedszkolny  

   Przedszkole Samorządowe  

   ul. Szybska 17  

   Pyzdry”  

      a wpisuje:  

„Przedszkole Publiczne  

ul. Jana Pawła II 10 

Pyzdry”  

 

2. W obwodzie nr 4w rubryce siedziba obwodowej komisji wyborczej wykreśla się zapis  

„ Samorządowa Szkoła Podstawowa  

Wrąbczynkowskie Holendry 13”  

       a wpisuje:  

„ Filia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach  

   Wrąbczynkowskie Holendry 13”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.  

§ 3 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu  

i  Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodnicząca Rady  

/-/Elżbieta Kłossowska  


