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UCHWAŁA NR 0150/VIII/................/07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zarz dzenia wyborów do Rady Osiedla "Z-1"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142,poz. 1591 z pó n. zm.) oraz § 3 ust. 3 Statutu Osiedla "Z-1" przyj tego Uchwał Nr
0150/IV/74/07 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2007 r. opublikowanego w Dzienniku Urz dowym
Województwa l skiego z dnia 6 kwietnia 2007 r., Nr 60, poz. 1303,

Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Zarz dza si wybory do Rady Osiedla Z-1.
Dat wyborów ustala si na dzie 23 wrze nia 2007 r.
§2
Dla przeprowadzenia wyborów tworzy si okr g wyborczy nr 1– Osiedle "Z-1".
§3
Granice okr gu wyborczego pokrywaj
zał cznik do Statutu Osiedla "Z-1".

si

z granicami osiedla wykazanymi na mapie stanowi cej
§4

Liczba radnych wybieranych do Rady Osiedla "Z-1" wynosi 15.
§5
Siedziba komisji wyborczej znajduje si

w Szkole Podstawowej

Nr 40 z Oddziałami

Integracyjnymi przy ul. Zgrzebnioka 45
§6
Powołuje si Komisj Wyborcz w składzie:
1/ ............................... - Przewodnicz cy
2/ ............................... - Z-ca Przewodnicz cego
3/ ...................................
4/ ......................................
5/ ...................................
§7
Dni w których upływaj terminy wykonania czynno ci wyborczych okre la kalendarz wyborczy
stanowi cy zał cznik do uchwały.
§8
Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.
§9
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez
wywieszenie na tablicy w Urz dzie Miasta Tychy.
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Zał cznik do uchwały
Rady Miasta Tychy nr 0150/VIII/............./07
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Kalendarz wyborczy do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla "Z-1"

Data wykonania czynno ci

31 sierpnia 2007 r.

Tre

czynno ci

Podanie do publicznej wiadomo ci
mieszka com osiedla informacji
o zarz dzeniu wyborów i utworzeniu
okr gu wyborczego

4 -6 wrze nia 2007 r.

Zgłaszanie do komisji wyborczej kandydatów na
radnych osiedla

14 wrze nia 2007 r.

Sporz dzenie spisów wyborców

17 – 21 wrze nia 2007 r.

Podanie do wiadomo ci mieszka ców
osiedla informacji o wyło eniu spisów
wyborców

14 wrze nia 2007 r.

Podanie do wiadomo ci mieszka ców
osiedla danych o zarejestrowanych
kandydatach na radnych osiedla

23 wrze nia 2007 r.

Wybory
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Uzasadnienie:
(Uchwała Nr 0150/VI/................/07)
Wybory do Rady Osiedla zarz dzone zostan na podstawie przepisów Statutu Osiedla "Z-1",
który wszedł w ycie z dniem 21 kwietnia 2007 roku.
Zał cznikiem do Uchwały w sprawie zarz dzenia wyborów jest kalendarzyk wyborczy
opracowany zgodnie z wytycznymi ordynacji wyborczej do Rad Osiedli uj tej w § 3 Statutu
Osiedla.

Opracował:

Numer nadany przez DUR:

.......................................................................................
(data i podpis pracownika)

DUR.05300-................./07

Projekt uchwały kieruj na:
Sesj RM

Sprawdził pod wzgl dem prawnym:

.......................................................................................
(data, podpis i piecz tka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

................................................................................................
(data, podpis i piecz tka Przewodnicz cego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizacj uchwały:
................................................................................................
.......................................................................................
(data i podpis)

Rozdzielnik:
1.

l ski Urz d Wojewódzki w Katowicach,

2. DUR,
3. PRP.
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