Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Nr OR.0154-15/06 z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie określenia numerów obwodów głosowania oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw … oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.8 cytowanej ustawy i
art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) oraz art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i
prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz.984 z późn.zm.)
postanawiam, co następuje:
§1
1. Określić numery obwodów głosowania na terenie miasta Piekary Śląskie:
– 28 obwodów stałych, ustalonych Uchwałą Nr 270/98 Zarządu Miasta
Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta
Piekary Śląskie liczby obwodów głosowania, ich granic i numerów do rady miejskiej i
sejmiku wojewódzkiego, po dostosowaniu do stanu faktycznego przez Radę Miasta
w Piekarach Śląskich Uchwałą Nr LIII/519/06 z dnia 31 maja 2006 r.
– 4 obwodów odrębnych określonych Uchwałą Rady Miasta w Piekarach
Śląskich Nr LVII/550/06 z dnia 05 października 2006 r.
2. Obwody od Nr 1 do Nr 32 wykazane zgodnie z załącznikiem
§2
1. Wprowadzić zmiany nazw następujących siedzib obwodowych komisji
wyborczych:
- w obwodzie Nr 2 z „Szkoła Podstawowa Nr 3” na „Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1”
- w obwodach Nr 31 i 32 z „Szkoła Podstawowa Nr 16” na „Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 2”
2. Nazwy siedzib wszystkich obwodowych komisji wyborczych określa załącznik
§3
Wskazać lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:
Lokal w obwodzie głosowania Nr 5
Lokal w obwodzie głosowania Nr 15
Lokal w obwodach głosowania Nr 26 i 27

§4
Zmiany zostaną ujęte w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
informującym wyborców o numerach, granicach obwodów głosowania oraz
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

§5
Wykonanie Decyzji powierza się Pani Renacie Łuczak – Urzędnikowi Wyborczemu
na terenie miasta Piekary Śląskie
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

