UCHW ALA NR XXXIX! 308/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 3 wrzesnia 2014 roku
w sprawie utworzenia odrcrbnego obwodu glosowania w wyborach radnych
do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast, zarzlldzonych na dzien
16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 12 § 4, 11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,
poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz.1 072) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nastcrpuje:

§ 1. W wyborach radnych do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast, zarz'ldzonych na dzien
16 listopada 2014 r. tworzy siy odrybny obwod glosowania i ustala siy jego numer, granice i
siedziby obwodowej komisji wyborczej:
Obwod nr 9 - granice obwodu glosowania : AMG Centrum Medyczne Sp. z 0.0.Szpital im. Sw. Ducha , siedziba obwodowej komisji wyborczej : AMG Centrum Medyczne
Sp. z 0.0.- Szpital im. Sw. Ducha Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14.
§ 2. Na uchwaly Rady Miasta, wyborcom w liczbie 15 przysluguje prawo wniesienia
skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej
wiadomosci. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawy w ci'lgu 5 dnia i wydaje postanowienie;
od postanowienia nie przysluguje srodek prawny.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Lodzkiego
i podaniu do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjyty poprzez wywieszenie na
tablicy ogloszen oraz zamieszczenie w BIP.
§ 4. Uchwaly przekazuje siy Wojewodzie Lodzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Skiemiewicach

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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