Uchwała Nr LIII/519/06
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do rady miasta
w mieście Piekary Śląskie do stanu faktycznego
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 187/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na okres
kadencji 2006-2010 a także art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tj.Dz.U. z 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§1
Dostosować opis granic okręgów wyborczych na terenie miasta Piekary Śląskie przyjętych Załącznikiem Nr
1 do Uchwały Nr XLII/374/02 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie: ustalenia
liczby okręgów w wyborach do rady miejskiej, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
danym okręgu do stanu faktycznego poprzez uporządkowanie wykazu ulic w przedmiotowych okręgach
wyborczych zgodnie z tekstem jednolitym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§3
wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XLII/374/02 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie: ustalenia
liczby okręgów w wyborach do rady miejskiej, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
danym okręgu ustalono podział miasta Piekary Śląskie na okręgi wyborcze. Od tego czasu Rada Miasta
Piekary Śląskie dokonała kilku zmian w nazewnictwie ulic w mieście oraz powstały nowe ulice. W związku z
tym zaistniała potrzeba uporządkowania opisu granic okręgów wyborczych w sposób następujący:
a. w okręgu wyborczym nr 1 po słowie „Ceramiki,” dopisać „Chabrowa,”, po słowie „Granitowa,” dopisać
„Groszkowa,”, po słowie „Jagodowa,” dopisać „Jaśminowa, Jesienna,”, po słowach „Konstytucji 3 Maja od nr
39 nieparzyste i od nr 42 parzyste,” dopisać „Konwaliowa,”, po słowie „Tysiąclecia,” dopisać „Ustronna,”, po
słowie „Wiosenna,” dopisać „Zaciszna,”,
b. w okręgu wyborczym nr 2 zamiast „Generała Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste oraz od nr 24 do
28 parzyste i nr 62,64,66,” wpisać „Generała Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste oraz od nr 24 do 28
i od nr 60 do 66 parzyste,” wykreślić „Łączna,”, po słowie „Podgórna,” dopisać „Podmiejska,”, po słowie
„Sikorek,” dopisać „Skalista,”.
Granice okręgów nie ulegają jakimkolwiek zmianom.

