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UCH\ilAŁA NR xxxlv/309/l3

Ratly Miejskiej Wotlzisławia Śląskiego

z dnia 6 maja 20l 3 r.

|.

§2.

Upor,ażnia się plezydenta Miasra Wodzisłarł ia śląskiego do zlvołania picrr,vszego posiedzenia

Mi.j.l.i.j l(onrisji do Sprarł Refelendunl rv \Ą'odzisłar,viu Sląskim,

l\' sprar|ie po\yolania Miejskiej komisji do spralv ReferendumTv wodzislawiu sląskinl,

w referendum gnrinnytn }v sprawie likwitlacji straży Micjskiej wodzislat,ia sląskiego.

Na podstarrie art. ltl ust.2 pl<t 15 ustawy Z dnia 8 mat,ca 1990 r. o San]orządzie gnlinnynl

1tckst.icdnolity, Dz. |,j. z ]00] r. Nr 14ż, poz. 1591. z pożtl, zl11.) oftz art. 49 ust. li2 pkt

2 usta,u} z dnia l5 rrr"ześlria ]000 r. o ret,erendunl lokalnynl (Dz. U. Nr 88. poz. 985. z póżli. zt-tl.)

rł zrviązku z Uchrr alą Nl XXXlII/303/ l3 Ract;,Miejskiej ,ńbdzisławia śląskiego z dnia24 krłietrlia

]0]_j r. rł spravrie pr zeplori adzenia I,ef'erenclunr gnrinnego rł sprarvie likiłidacji Straży M;ejskiej

\\'odzisłarł,ia Sląskiego. RarJa Mie_lslia Wodzislarł ia Sląsltiego uchrvala, co następu]e:

§1.
porroluie się Mie1ską Kornis;ę do Sprarv Relerendunl w Wodzisłarłiu śląskim. r.. ret,el,endunr

g,,-. in ny,,.'-, r" ,prn,,,'i" lit *ida.ji'struzy Miejskiej Wodzisłalvia śląskiego. zarządzonym na dzie 11 0]

izerrvca 20l3 r.oku. do Wykon),wania czl,nności przelviclzianych dla tery,torialny,ch kolnisji do sprtrrr

ret'erendLtllr określonych rv ustarvie z dnia l5 ivrześnia 2000 l. o ref'erendun] lokalnyrn (Dz, Il_ Nr Sti,

poz.985. zpóźn.zlll,),ustawiezdnia5sty,cznia20llr,-Kodeksr,vy,bolczy(Dz,U,Nr]l,poz, l l1,

z pÓźll. zl"1-1.'1oraz aktach t,l,konawczyclr \Ą Składzie:

1 ) Pan Mariusz Cios,

2 ) Pan Fll,deryk Katlcz;,k"

_] ) Pan Ronlan Kapciak.

l ) t'alli St.rnis|.lrrl V.tt,citliee.

5 ) Pani FTa|ina 1.rczlriska.

6 ) Pani Jadlliga \Ą'idenka.

7 l Pani Klara W1,ońska.

8 ) Pani tsarbara Wl,robek.
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§3.
llchrrałl podlcga podaniu do ptrbliczne,i rviadomości poprzez rłyrvieszenie na tablic1, ogłoszeń
( lrzt,tlLl Miasta Wcldzisłarr ia Sląs|<iego i umieszczenie rr Biulet.vnie Informac.ji PLlblicznc.i.

§1.
I lclrrvala rr,chodzi ri żl,cie z dniern podjecia.
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