
 

 

UCHWAŁA NR LXV/1152/2014 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 4 września 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 

zm.)
1)

 Rada Miasta Kielce na wniosek Prezydenta Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/640/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 30 października 

2012 r. w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zmienionej uchwałą Nr XLII/744/2013 z dnia 14 marca 

2013 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w okręgu Nr I, w kolumnie „Granice okręgu” po wierszu 109 o treści: „Harcerski im. Szarych Szeregów” 

dodaje się wiersz o treści „Ireny Sendlerowej”, 

2) w okręgu Nr II, w kolumnie „Granice okręgu” po wierszu 70 o treści: „Pawia” dodaje się wiersz o treści 

„Permska”, 

3) w okręgu Nr III w kolumnie „Granice okręgu” skreśla się wiersz 20 o treści: „Gustawa Morcinka od nr 

30 (parzyste) i od nr 47 (nieparzyste)”; 

4) w okręgu Nr III w kolumnie „Granice okręgu” wiersz 52 o treści: „Piaski Nad Rzeka” otrzymuje 

brzmienie: „Piaski Nad Rzeką”; 

5) w okręgu Nr III w kolumnie „Granice okręgu” wiersz 58 o treści: „Sieje Dąbrowa” otrzymuje brzmienie: 

„Stare Sieje”; 

6) w okręgu Nr IV w kolumnie „Granice okręgu” wiersz 52 o treści: „Gustawa Morcinka od nr 2 do nr 

28 (parzyste) i od nr 1 do nr 45 nieparzyste)” otrzymuje brzmienie: „Gustawa Morcinka”; 

7) w okręgu Nr V, w kolumnie „Granice okręgu” po wierszu 4 o treści: „Alabastrowa” dodaje się wiersz 

o treści „Artylerzystów”;  

8) w okręgu Nr V, w kolumnie „Granice okręgu” po wierszu 85 o treści: „Konecka” dodaje się wiersz o treści 

„Konstantego Miodowicza”;  

9) w okręgu Nr V, w kolumnie „Granice okręgu” po wierszu 103 o treści: „Leona Skibińskiego” dodaje się 

wiersz o treści „Leszka Drogosza”;  

10) w okręgu Nr V w kolumnie „Granice okręgu” skreśla się wiersz 169 i 170 o treści: „Rondo Jerzego 

Giedroycia”; 

                                                      
1) 

Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 Nr 26, poz. 134, Nr, 94 poz. 550, Nr, 102 poz. 588, Nr 

134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, poz.951, 

poz. 1529 z 2014 r. poz.179, poz.180, poz. 1072. 
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11) w okręgu Nr V, w kolumnie „Granice okręgu” po wierszu 183 o treści: „Brzezinki” dodaje się wiersz 

o treści „Edmunda Niziurskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Kielcach I.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Kielcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

w Kielcach. 

  

 

 PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 

 

 

Tomasz Bogucki 
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