Projekt druk Nr 13/5
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/574/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów
Na podstawie art. 12 § 2 i § 11 w zw. z § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr
149, poz. 889 )
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/574/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 45 poz. 1092; z 2004 r.
Nr 61, poz. 1162; z 2006 r. Nr 78 poz. 1620; z 2010 r. Nr 77 poz.1355) w opisie granic obwodów wprowadza się
następujące zmiany:
1. w obwodzie Nr 4 dodaje się ulicę „Dąbrowskiej”,
2. w obwodzie Nr 5 skreśla się ulicę „Dąbrowskiej”,
3. w obwodzie Nr 41 dodaje się w kolejności alfabetycznej ulice: „Chabrowa”; „Fiołkowa”; „Lawendowa”;
„Makowa”,
4. w obwodzie Nr 44 dodaje się ulicę „Chłapowskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie
Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana. Zgodnie z Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) na dzień
9 października zostały zarządzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały. Głosowanie w wyborach na terenie miasta Słupska
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania zgodnie z art.12 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,
poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889). W stałych obwodach głosowania dokonywane są następujące
zmiany:
1. w obwodzie Nr 4 dodaje się ulicę „Dąbrowskiej”, a w obwodzie Nr 5 skreśla się ulicę „Dąbrowskiej”.
W obwodzie Nr 5 nastąpiło przekroczenie liczby 3. 000 mieszkańców co jest niezgodne z art. 12 § 3 w/w
ustawy. Stały obwód głosowania powinien bowiem obejmować od 500 do 3.000 mieszkańców.
2. w obwodzie Nr 41 dodaje się w kolejności alfabetycznej ulice: „Chabrowa”; „Fiołkowa”;„Lawendowa”;
„Makowa” , a w obwodzie Nr 44 dodaje się ulicę „Chłapowskiego”. Są to nowe ulice, które powstał w naszym
mieście.
Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. Dokonuje się
poniższych zmian w opisie granic obwodów:
1) w obwodzie Nr 4 dodaje się ulicę „Dąbrowskiej”,
2) w obwodzie Nr 5 skreśla się ulicę „Dąbrowskiej”,
3) w obwodzie Nr 41 dodaje się w kolejności alfabetycznej ulice: „Chabrowa”; „Fiołkowa”; „Lawendowa”;
„Makowa”,
4) w obwodzie Nr 44 dodaje się ulicę „Chłapowskiego”.
Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Umożliwienie mieszkańcom
miasta Słupska powszechnego głosowania w ogłoszonych wyborach.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały i źródła finansowania. Wydatki związane
z organizacją przygotowań i przeprowadzenia wyborów pokrywane są z budżetu państwa.

