UCHWAŁA NR XLIX/408/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII / 203/ 2012 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania ,
ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz.594 zm. z 2013 r. poz.1318) i art.12 § 1,2, 11 i 12 oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, zm. z 2011 r. poz.112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr
102, poz. 588, Nr 134, po .777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281,
z 2012 r. poz. 849, 95 i 1529, z 2014 r. poz.179 i 180),
Rada Miasta Bolesławiec uchwala , co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/203/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2012 r.,
poz. 3781) wprowadza się następujące zmiany w załączniku do w/w uchwały:
1. w obwodzie głosowania nr 12 treść w kolumnie „Siedziba obwodowej komisji wyborczej „
otrzymuje brzmienie : „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Aleja Wojska Polskiego 6/1a”.
2. w obwodzie głosowania nr 15 treść w kolumnie „ Granice obwodu głosowania (ulice)” otrzymuje
brzmienie:
„Garncarska, Gdańska, Henryka Sienkiewicza, Majora Hubala, Orląt Lwowskich, Powstańców
Warszawy, Rotmistrza Pileckiego, Śluzowa, Warszawska, Władysława Reymonta, Żołnierzy
Wyklętych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. kh/kh
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXVIII/203/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych Rada Miasta Bolesławiec dokonała podziału miasta na 21 obwodów
głosowania, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały ( art. 12 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy). Ponieważ po uchwaleniu tej uchwały Rada Miasta
Bolesławiec nadała nazwy nowopowstałym w mieście ulicom (Henryka Sienkiewicza, Majora Hubala,
Orląt Lwowskich, Powstańców Warszawy, Rotmistrza Pileckiego, Żołnierzy Wyklętych), powstała
konieczność uszczegółowienia opisu granic obwodu nr 15. Ponadto w obwodzie nr 12 wprowadzono
prawidłową (pełną) nazwę ulicy, przy której mieści się siedziba obwodowej komisji wyborczej tego
obwodu.
Przedmiotowy projekt ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.
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