
Uchwała Nr VII/90/15 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta      
Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia      
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity    
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) 

 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 
§ 1.  

 
Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia     
14 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,           
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLII/556/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej                
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na okręgi wyborcze oraz uchwałą Nr XLV/592/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach   
z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 14 września 2012 r. z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy                              
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze. 

 
§ 2.  

 
Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w § 1, nastąpi w formie obwieszczenia stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3.  

 
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 
§ 4.  

 
Uchyla się Uchwałę Nr VI/78/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r.         
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na okręgi wyborcze. 

 
§ 5.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 
§ 6.  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Bernard Strzoda 
 


