
UCHWAŁA NR XXXI/334/10  

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw / Dz.U. z 2003r Nr 159, poz.1547, z 2004r Nr 25,poz.219, Nr 102,poz.1055, Nr 167,poz.1760, 

z 2005r Nr 175,poz.1457, z 2006r Nr 17,poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146,poz.1055, Nr 159,poz.1127 , Nr 

218,poz.1592, z 2007r Nr 25,poz.162, Nr4 48 poz.327, Nr 112,poz.766, z 2008r Nr 96, poz.607, Nr 180, 

poz.1111 oraz z 2009r Nr 213, poz.1651 i poz. 1652/ Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1.  1. Dostosowuje się opisy granic okręgów wyborczych Gminy Biała ustalonych uchwałą Nr XXXVI/378/02 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 20 czerwca 2002r, zmienioną uchwałą Nr XXX/323/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

30 czerwca 2006r, do stanu faktycznego. 

2. Zmiany w opisie granic okręgów wyborczych obejmują: 

§ 2. Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej. 

1) Okręg wyborczy Nr 1, w którym to: 

a) wyraz „Kochanowskiego” zastępuje się wyrazami „Jana Kochanowskiego”,

b) wyraz „Sawickiej” zastępuje się wyrazami „Hanki Sawickiej”,

c) wyraz „ Staszica „ zastępuje się wyrazami „Stanisława Staszica”.

2) Okręg wyborczy Nr 3, w którym to: 

a) wyraz „Augustynów” zastępuje się wyrazami „Jana i Karola Augustynów”,

b) wyraz „Bożka” zastępuje się wyrazami „Arki Bożka”,

c) wyrazy „Ks.Koziołka” zastępuje się wyrazami „Ks. Karola Koziołka”,

d) wyraz „Liczbańskiego” zastępuje się wyrazami „Alfreda Liczbańskiego”,

e) wyraz „Suchego” zastępuje się wyrazami „Franciszka Suchego”,

f) wyraz „ Zawadzkiego” zastępuje się wyrazami „Aleksandra Zawadzkiego”

3) Okręg wyborczy Nr 10, w którym to wyrazy „Nowa Wieś” zastępuje się wyrazami „Nowa Wieś Prudnicka”

Przewodniczący Rady Miejskiej

Joachim Kosz 
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