UCHWAŁA NR LI/427/10
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały XXXV/347/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie
podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25,poz. 219, Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,poz.
1055, Nr 159 ,poz. 1127, Nr 218,poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz.356)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 Uchwały NR XXXV/ 347 /05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie
podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym ( Dz. Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 145, poz.2876) wprowadza się następujące zmiany:
1. W okręgu nr 1 dopisuje się ulicę Kamionkową , Nadrzeczną i Przemysłową.
2. W okręgu nr 2 dopisuje się ulicę Władysława Reymonta.
3. W okręgu nr 3 dopisuje się ulicę Ekonomiczną.
4. W okręgu nr 4 dopisuje się ulicę Zbigniewa Herberta i Zieloną.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w „telegazecie” Telewizji Lokalnej „Azart-Sat” Sp. z o.o. w Bolesławcu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr LI/ 427/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
XXXV/347/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie podziału miasta na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podział miasta na okręgi wyborcze został ustalony Uchwałą Nr XXXV/347/05 Rady Miasta Bolesławcu z dnia 15
czerwca 2005 r. w sprawie dokonania podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ( podstawa prawna : art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r . – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – Dz.U. z 2003 r. Nr 1597
ze zmianami).
Zgodnie z art.92 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podział na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów
wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka
wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej
gminy, zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach.
Przywołana wyżej uchwała dokonuje opisu granic okręgów wyborczych według nazw ulic. W związku
z powyższym zmiana nazwy ulicy lub powstanie nowej ulicy na terenie miasta wymaga dostosowania opisu granic
okręgu do stanu faktycznego w drodze uchwały ( stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia
2010 r. – ZPOW-703-1/10). Od czasu uchwalenia tej uchwały w mieście powstały nowe ulice, tj. Kamionkowa,
Nadrzeczna, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Ekonomiczna, Zbigniewa Herberta i Zielona, co pociąga za
sobą konieczność dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego. Nadmienić należy, że
normy przedstawicielstwa zostaną zachowane.
W związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i koniecznością dostosowania granic okręgów i obwodów do stanu faktycznego (najpóźniej do 45 dnia przed dniem
wyborów - art. 22 ust.2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.
U. z 2010 r. Nr 72, poz.467) wnoszę o podjęcie uchwały.
kh/kh

Przewodnicząca Rady Miasta
Janina Urszula PiestrakBabijczuk
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