UCHWAŁA Nr 178/XXXII/2010
Rady Gminy Radłów
z dnia 11 marca 2010 roku
w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Radłów do stanu
faktycznego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159 poz. 1547
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W związku ze zmianą nazw ulic w Radłowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. nr
82 poz. 1204) oraz nadaniem nazw ulic w Kolonii Biskupskiej ( Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2010 r. nr 17, poz. 253) dostosowuje się opis granic obwodów
głosowania Gminy Radłów ustalonych Uchwałą Nr 81/LVI/98 Zarządu Gminy w
Radłowie z dnia 11 września 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania
oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienioną Uchwałą Nr
224/XXXVI/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 20 września 2006 r. do aktualnego
stanu faktycznego poprzez:
1) zastąpienie nazwy ulicy Świerczewskiego w Radłowie nazwami ulic: Dąbrówki i
Długa – w obwodzie głosowania nr 1,
2) dopisanie do obwodu głosowania nr 1 nazw ulic : Biskupska, Leśna, Oleska,
Szkolna, Tartakowa w Kolonii Biskupskiej.
§2
Jednolity wykaz granic obwodów głosowania stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w
drodze zarządzenia.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Sołectwach.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr 178/XXXII/2010
Rady Gminy Radłów
z dnia 11 marca 2010 r.

Numer obwodu
głosowania

1

Granice obwodu
Kolonia Biskupska (ul. Biskupska, Leśna, Oleska, Szkolna,
Tartakowa)
Nowe Karmonki
Radłów (ul. Boczna, Dąbrówki, Długa, Kolorowa, Leśna,
Lipowa,Oleska, Pieloka)
Stare Karmonki
Wichrów
Wolęcin

2

Ligota Oleska
Psurów
Sternalice

3

Biskupice
Biskupskie Drogi
Kościeliska

Uzasadnienie :
Wykaz został przygotowany w związku z koniecznością uzupełnienia opisu granic
obwodu nr 1 w Kolonii Biskupskiej i Radłowie o nowo powstałe ulice.
Jednocześnie w związku z tym, że materia dotycząca siedzib obwodowych komisji
wyborczych została wyłączona z kompetencji Rady, ich ustalenie powierzono
Wójtowi w formie zarządzenia.

