UCHWAŁA NR XLVII/396/l8
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 5 2 i art. 13a @ 1 i2 ustawy Z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U, Z 2018 r.
poz. 754, poz. 1000, poz, 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321 ipoz. 1349) Rada Miasta Bielsk Podlaski, na
wniosek Burmistrza Miasta, uchwala co następuje:

5]. W

uchwale Nr XLII/352/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. wsprawie podziału
Miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1650) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
]) dokonuje się korekty w opisie granic stałych obwodów głosowania, tj.:
a) w obwodzie głosowania nr 9 zmienia się numerację przy ul.
115” zastępuje się wyrazami „ul.11 Listopada nr 1-131”,
b) w obwodzie głosowania

11

Listopada. Wyrazy „ul.

11

Listopada nr

1-

zmienia się numerację przy ul. Dubiażyńskiej. Wyrazy „ul. Dubiażyńska nr
31—81” zastępuje się wyrazami „ul. Dubiazyńska nr 31-89”,

nr

11

c) w obwodzie głosowania

nr 12 dodaje się ul. Jana III Sobieskiego,
d) w obwodzie głosowania nr 13 dodaje się:
—

ul. Jerzego Nowosielskiego,

—

ul. Przystrefowa;

2) dokonuje się zmiany dotychczasowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr
3 mieszczącej się w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, 17—100 Bielsk Podlaski na następującą: „Budynek
użyteczności publicznej (obiekt po Szkole Podstawowej nr 5) ul. Kopernika 3, 17-100 Bielsk Podlaski”.
5 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

53. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu iKomisarzowi

Wyborczemu w Białymstoku.
@

4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości

ld: 2C728174-434C-48D3-BA41—37CEAED265BA.Podpisany

W

sposób zwyczajowo przyjęty.
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