
          

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

                                                          z dnia  

 

w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania 

 

 

Na podstawie art.12 § 2 oraz  art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku– 

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)na wniosek Burmistrza Miasta 

Lipna 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonać zmian w załączniku do uchwały Nr XXIII/172/2012 z dnia 28 września 2012 roku w 

sprawie okręgów wyborczych poprzez wykreślenie w okręgu wyborczym Nr 11 zapisu „Jana 

Sierakowskiego” i wpisanie nowego zapisu o treści „Sierakowskiego”, wykreślenie w  okręgu 

wyborczym Nr 15 zapisu „Władysława Chrobrego” i wpisanie nowego zapisu o treści 

„Bolesława Chrobrego”. 

 

§ 2 

Dokonać zmian w załączniku do uchwały Nr XXIV/180/2012 z dnia 29 października 2012 

roku w sprawie obwodów głosowania poprzez wykreślenie w obwodzie głosowania Nr 6 

zapisu „Jana Sierakowskiego” i wpisanie nowego zapisu o treści „Sierakowskiego”, 

wykreślenie w zapisu w obwodzie głosowania Nr 9 „Władysława Chrobrego” i wpisanie 

nowego zapisu o treści „Bolesława Chrobrego”. 

 

§ 3 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu we Włocławku. 

  

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 
881,  
  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 



§ 4 

Tracą moc uchwały Nr XXXIX/379/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie okręgów 

wyborczych oraz Nr XXXIX/380/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie obwodów 

głosowania.  

§ 5 

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  

 

§ 6 
 

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 
dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Przewodnicząca Rady 

Maria Turska  


