
Uchwała Nr XLIX/459/14
Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 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, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), działając na wniosek 
Burmistrza Czechowic-Dziedzic, 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/255/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 października 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5667), w celu dostosowania uchwały, w tym, 
w związku z utworzeniem nowych ulic i rond: w Czechowicach-Dziedzicach ulica Ignacego Jana Paderewskiego 
i rondo Wójta Dziedzic Józefa Machalicy, w Ligocie ulica Czyżyków oraz w Bronowie ulica Błękitna, do stanu 
faktycznego,  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w podstawie prawnej: 

a) wyrazy: „ze zm.” otrzymują brzmienie: „, 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 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180”, 

b) skreśla się wyrazy: „oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), 

c) po wyrazach: „na wniosek Burmistrza Czechowic-Dziedzic” dodaje się przecinek;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2.  Traci moc uchwała Nr XLIV/395/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 maja 
2010 r. w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 123, poz. 1977).”;

3) w Załączniku do uchwały: 

a) po wyrazach: „Załącznik do” wyraz: „Uchwały” zastępuje się wyrazem: „uchwały”, 

b) wyrazy: 

„Ilość mieszkańców w mieście Czechowice-Dziedzice: 34 578 

Ilość mieszkańców w gminie Czechowice-Dziedzice: 8 958 

Ilość mieszkańców w całej Gminie Czechowice-Dziedzice: 43 536 

Liczba mandatów: 21 

Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi: 2 073,1428 osób (43536 : 21 = 2073,1428)”,

zastępuje się wyrazami: 

„Numery i granice stałych okręgów wyborczych 

oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

w Gminie Czechowice-Dziedzice”,

c) wiersz kolumny: „Granice okręgu” uzupełnia się: po wyrazach: „Granice okręgu”, o wyraz: „wyborczego”, 

d) w okręgu wyborczym Nr 8 po zwrocie: „ul. Niepodległości od nr 2 do nr 26 parzyste” dodaje się zwrot: 
„ul. I.J.Paderewskiego”, 
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e) w okręgu wyborczym Nr 8 po zwrocie: „pl. Wolności” dodaje się zwrot: „rondo Wójta Dziedzic Józefa 
Machalicy”, 

f) w okręgu wyborczym Nr 16 zwrot: „ul. Wodna od nr 35 do końca nieparzyste i od nr 34 do końca parzyste” 
zastępuje się zwrotem: „ul. Wodna od nr 47 do końca nieparzyste i od nr 58 do końca parzyste”, 

g) w okręgu wyborczym Nr 20 po zwrocie: „ul. Czechowicka” dodaje się zwrot: „ul. Czyżyków”, 

h) w okręgu wyborczym Nr 21 po zwrocie: „ul. Bławatków” dodaje się zwrot: „ul. Błękitna”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Czechowice-Dziedzice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny
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