
UCHWAŁA NR XII/6/2014
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/14/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Starachowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu ( z późn. zm.)

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.) Rada Miejska w Starachowicach, działając na wniosek Prezydenta Miasta Starachowice 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr X/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wprowadza się następujące zmiany:

1. w okręgu Nr 10, w kolumnie Granice okręgu  głosowania  zapis „Marszałka Piłsudskiego: numery 
parzyste 84-138 i numer nieparzysty 131a”, otrzymuje brzmienie „Marszałka Piłsudskiego: numery parzyste 
84-138 i numery nieparzyste od nr 83 - do końca”

2. w okręgu Nr 17, w kolumnie Granice okręgu głosowania zapis  „Aleja Wyzwolenia: numery nieparzyste 
47-139 i numery parzyste 84-13 8”, otrzymuje brzmienie „Aleja Wyzwolenia: numery nieparzyste 47- do końca 
i numery parzyste 72 - do końca”,

3. w okręgu Nr 18 , w kolumnie Granice okręgu głosowania  zapis „Stanisława Moniuszki numery 
nieparzyste  45-121 i numery parzyste 24-130” otrzymuje brzmienie „Stanisława Moniuszki numery 
nieparzyste  45- do końca i numery parzyste 24- do końca”

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/15/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr X/14/2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz 
Uchwała Nr X/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 
V/15/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie zmiany uchwały nr X/14/2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie podziału 
Gminy Starachowice na okręgi wyborcze oraz ustaelenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 października 2014 r.

Poz. 2628



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Starachowicach

Lidia Dziura
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