
UCHWAŁA NR VIII/60/07

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY

z dnia 13 września 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta ChełmŜy na obwody

głosowania.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457 i  z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz.327
i Nr 138, poz. 974 ) oraz art. 31 ust. 1 i 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 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766), na wniosek Burmistrza Miasta ChełmŜy
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/328/02 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 7 czerwca 2002 r. w

sprawie podziału gminy Miasta ChełmŜy na obwody głosowania, zmienionej uchwałą nr

XI/99/04 z dnia 22 stycznia 2004 r., wprowadza się następujące zmiany w załączniku do

uchwały:

1)            w opisie granic obwodu głosowania nr 4 dodaje się następujące ulice: Słoneczna, Pogodna

i Cicha; 

2)            w opisie granic obwodu głosowania nr 5 dodaje się następujące ulice: RóŜana, Fiołkowa,

Hiacyntowa i Tulipanowa.

3)            w opisie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 6 zapis „Zakład Wodociągów i

Kanalizacji w ChełmŜy ul. 3 Maja 12a tel. 675-60-80” zastępuje się zapisem „Przystań ChTW

1927 ul. 3 Maja 14”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

oraz podaje do publicznej wiadomości w  sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                                                               

                                                                          Przewodniczący

                                                                           Rady Miejskiej

                                                                         Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/60/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 13 września 2007 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta ChełmŜy na obwody

głosowania.

________________________________________________________________________

         Rada Miejska ChełmŜy uchwałą nr VI/50/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. nadała nazwy nowo

projektowanym ulicom na terenie miasta ChełmŜy – w rejonie ul. Kościuszki są to ulice

Słoneczna, Pogodna i Cicha, natomiast w rejonie ul. Wyszyńskiego ulice RóŜana, Fiołkowa,

Hiacyntowa i Tulipanowa.

        Z uwagi na powyŜsze konieczne jest uwzględnienie w/w ulic w podziale gminy Miasta

ChełmŜy na obwody głosowania.

        Ponadto istnieje konieczność zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z

uwagi na likwidację budynku stanowiącego jej dotychczasową siedzibę. 

        Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada

radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeŜeli

konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w

obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na

okręgi wyborcze. Wnioski, o których mowa w ust. 1, przedkłada się nie później niŜ na 3

miesiące przed upływem kadencji rady gminy. Rada gminy dokonuje zmian w podziale na stałe

obwody głosowania najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłoŜenia wniosku.

        Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie dokonania zmian w podziale miasta na obwody

głosowania został złoŜony wraz z przedmiotowym projektem uchwały.

         W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  


