
UCHWAŁA Nr 181 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 sierpnia 2011 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina  

z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie miasta Konina 

 
 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 13 w związku z art. 12 § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina na wniosek Prezydenta 
Miasta Konina u c h w a l a, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Dokonuje zmian w podziale miasta Konina na stałe obwody głosowania poprzez: 

1) aktualizację granic obwodu nr 6 i dodanie w granicach obwodu nowo powstałej ulicy 
Galileusza, 

2) podział obwodu nr 25 na dwa obwody i utworzenie nowego obwodu nr 26, 
3) w granicach obwodu nr 26 umieszcza się ulicę Ignacego Domeyki. 

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 15 kwietnia 2009 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na 
terenie miasta Konina, po utworzeniu nowego obwodu głosowania nr 26 i nadaniu 
kolejnym obwodom numerów o jeden wyŜszy niŜ poprzednio, dodaniu nowych ulic oraz 
po zmianach dokonanych Uchwałą Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2010 
roku i Uchwałą Nr 751 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2010 roku, otrzymuje 
ujednolicone brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

Wiesław Steinke 
 


