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§<tŁW§ § A ią 7-,Ą \ryY B ry t{ fl fi }t § CI W {'S il,F,:, L § K ŁJ - §§ §A &, &l J

,z. dnta 22 tnąa ?,{.}1 3 l,.

lv sg,*r*rvie uxrx*irłł w s$q.łźłdrłelłł gbryoc1orv_vch kormis.$il dtl spraw re{'ererldąrml

ę:*l.t,łl§*n_Vef,a d$a pr§epyolł*łclaemia głosowaxlia ęv rcfcn*nła{łrln grrrirłmyłrt

w sprawi* odęt,*§xnia Prcrycłenta Miag{* nV*dzisławia S$ąskfr*gtl

{ {daeiy &,§iejs§łiej 1,tłdeis§*w,ia §§ąskiegou 6łł"x;ecl ałpłylv*rtl $*nden*"ii,

ęv dłiu 9 czerwea 2{}X3 n-

Na połlstal.vię arz.49 ust.4 pł<t 1 i us{.. {: araz art. 5{} ust. i i 2 us{ar,l.,rl,,,

,ł, dłia 15 yvrzęśtlia 2ł*a r, o refbrenłl*nr lokaln,v:l tl}z." Łi" }Ji, 88, poz. 9E5,

,ł pł,żn. zB1.}, rv zlviązku l_ art. }5 łrstarły z dnia 5 styczrria ?01l r" Pl,z*pisv

lł,pt,ł:wadz,aiąt:* ustarvę *- ltorleks rł,*l.Łlorr:z3l {t}z. Łj. }dr ź1, ptlz, 11], x poen"

7.m.}, piselłn,r,*ń zr,ł.eł,zenia.lłi sis {:złonl.iostwa w kornisjac}r, l{omssarz Wl,Łł*r-

cv_,y w § i * l s l.ł-Lr -§3 i ał*j 
" F}ostallff.lĄ, i ;t, c o następ tl j c :

§ tr. ffielkorrujc się zltlian łv prłstanorryiętliłt rrr §Bł3-88j-{}ll3 Kclr:nisarza"&yYs,łl,-

cł^*F,t},w _l}ielstr<u-Białęi z" tlnia 2* ma.ia ż$X3 t, w spyaw,ie powoła.nia oblvodo*

w_vch lłomisji łl<l spraw rę{br*ntluns dla prz*prowar|złnia głosilłvania u, refęr*n*

dl_łnr gnlinnyffi 1v sprarvie ł:clrvołani aYrezydenta Miasta V/oclzisłarvia §ląski*go

i Wady h,rti*jski,lj Worlzisłarvia §ląskieg*, przecl upłvrł,enł kaderre,ii, w dł:iu 9

cx*fvvca ź{} X 3 r,, pal3rzęź:

1} łć**łŁanię. z łlłii*lł ż* *laia 2a* {., z* skła.łJu fibwoelołvej Kł:misji łic §prarv

Iter'Or*nduffi nl, 5 i,ą, Woctzisławiu Śląskim, wynrl**itlnegCI sv zalączrlikrr nr 5 dtl

postanr:rvlcfila:



- Pani Frv;.., Strzclczyk. v.alr.: Wodz.isłarv Slłlski - p*xycja 8;

ż} ł:clrvłła.*j*. z rlnierrl 2ii rnaja 2013 r.,zę skłar}u Obłyr:clnrą,e! Konłisjidłl Spraw

Re*erenelul1l 11r l8 rł, Wrclzisławiu Sląsltim, i,q,mieniłlnego w zaŁączni]<rl nr 18

c,lo postanoi.vięll i a :

- Pani }:rvy" Sirzelr,zytrą, Ełrflr}.: Wod.zisłaił"Slaski - pozyc"ja 6:

3) purł-da*i* dn składu Obw*łlołve.j Kornisji rio §praw Rłll'crendurrr nl, 5 lv Włl-

dxisławiu Śląskin::

- Pani Wancly §ieniałvsl<iej, zam.; Wodzisław Sląski * 1ryprowadzajac

je.i nazrviskn ria zającznlŁa nr 5 pod pozycją 8;

/ł) płxvłlłanic eli-ł składu {,}hrvndłlr,vcj t{,amisji del Spraw Reibreł:ejrin: llr 18 rą,

ył odzisłarł,irr §ląskinl :

- Yar:l Joalxr"v Bł;rszcz.yic. złrn,: \Ę'odzisław Siąski * wpri]\Ą/ atlzając

i*j nazwiskłl clu zaŁąłzłziŁa nr l8 płd p*zycją6.

§ 2. ,$}tlstałrowjenie w,*lrodzi r.ą,zycię z dniem pcldpisania.


