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UCHWAŁA NR 0150/III/............/07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie zarz dzenia wyborów do Rady Osiedla waków - Suble.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz § 3 ust. 3 Statutu Osiedla waków-Suble, tekst
jednolity uchwała Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIII/233/2003 z dnia 30.10.2003 r.,
opublikowana w Dzienniku Urz dowym Województwa l skiego z dnia 19 grudnia 2003 r.,
Nr 114, poz. 3690.
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Zarz dza si wybory do Rady Osiedla waków - Suble.
Dat wyborów ustala si na dzie 11 marca 2007 r.
§2
Dla przeprowadzenia wyborów tworzy si okr g wyborczy nr 19 – Osiedle waków-Suble.
§3
Granice okr gu wyborczego pokrywaj si z granicami osiedla wykazanymi na mapie
stanowi cej zał cznik do Statutu Osiedla waków-Suble.
§4
Liczba radnych wybieranych do Rady Osiedla waków-Suble wynosi 15.
§5
Siedziba komisji wyborczej znajduje si w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Borowa 123.
§6
Powołuje si Komisj Wyborcz w składzie:
1. Głowacka Bogumiła - Przewodnicz ca
2. Pstr gowska Agnieszka - Zast pca Przewodnicz cej
3. Bielas Wojciech
4. Głowacka Katarzyna
5. widzi ski Andrzej
§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/III/........./07
z dnia 25 stycznia 2007 r.
Kalendarz wyborczy do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla waków - Suble.

Data wykonania czynno ci

2.02.2007r.

Tre

czynno ci

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

12.02. – 15.02.2007r.

Zgłaszanie do komisji wyborczej kandydatów
na radnych osiedla

19.02..2007r.

Sporz dzenie spisów wyborców

19.02. – 23.02.2007r.

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

1.03.2007r.

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

11.03.2007r.

Wybory
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Uzasadnienie:
Rada Miasta Tychy, w my l przepisów § 65 ust. 1 i ust. 2 Statutu Miasta Tychy zarz dza
wybory do Rad Osiedli - jednostek pomocniczych działaj cych na terenie miasta.
Przepis § 3 ust. 3 Statutów Osiedli stanowi, i wybory do poszczególnych rad osiedlowych
zarz dza Rada Miasta Tychy, okre laj c liczb radnych dla poszczególnych osiedli, dat
wyborów oraz kalendarz wyborczy. Uchwał w tej sprawie Rada Miasta podejmuje co
najmniej 30 dni przed dniem wyborów.
W my l powy szego przedkłada si Radzie Miasta przedmiotowe projekty uchwał dla 19
osiedli.
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