UCHWAŁA NR PR.0007.182.2014
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 wrze śnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwa ły Nr PR.0007.274.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie podzia łu miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 419 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112
z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr PR.0007.274.2012 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu, w związku z utworzeniem nowych ulic o nazwach: Borówkowa, Je żynowa, Poziomkowa
i Stanisława Nabzdyka w celu dostosowania opisu granic okr ęgów wyborczych do stanu faktycznego:
1. w załączniku do wyżej wymienionej uchwały obejmującym opis granic okręgu wyborczego numer 3
po słowach „Stanisława Kunickiego" dodać słowa „Stanisława Nabzdyka",
2. w załączniku do wyżej wymienionej uchwały obejmuj ącym opis granic okręgu wyborczego numer 4
- po słowie „Borowików", dodać słowo „Borówkowa",
- po słowach „Jana Kochanowskiego" dodać słowo „Jeżynowa",
- po słowie „Poranna", doda ć słowo „Poziomkowa".
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała wymieniona w § 1 pozostaje bez zmian.
§ 3. Przekazać niniejszą uchwałę Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.
§ 4. Wykonanie uchwa ły powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej
wiadomo ści poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE
Uchwał a Rady Miasta Ruda Ś ląska Nr PR.0007.274.2012 b ędą ca przedmiotem aktualizacji zosta ła podj ęta
w dniu 21 grudnia 2012 r.
W związku z tym, ż e po tym terminie Rada Miasta nada ł a cztery nazwy nowo powsta łym ulicom, przed
listopadowymi wyborami samorz ądowymi należy dokonać aktualizacji opisu granic okr ęgów wyborczych,
aby dostosować opis granic do stanu faktycznego.
Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odby ły się w dniu 25 maja bie żą cego roku, Wysoka
Rada dokonał a podobnej aktualizacji w odniesieniu do podzia łu miasta Ruda Ś ląska na stał e obwody
gł osowania. Podj ęcie niniejszej uchwały jest zasadne i zgodne z prawem.
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