UCHWAŁA NR XXXV/331/2017
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 24 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Police na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017 r., poz. 15 i poz. 1089)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Police na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zach z 2012 r. poz. 2901 oraz z 2014 r. poz. 3090 ) wprowadza się
następującą zmianę:
- w okręgu wyborczym nr 10 – część miasta obejmująca osiedle nr 5 Gryfitów – dodaje się ulicę Perłową.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Na uchwałę rady, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Witold Król
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
W związku z utworzeniem Uchwałą nr XXIV/232/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016
r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Police nowej ulicy, nastąpiła konieczność dokonania zmian
granic okręgu wyborczego nr 10, do którego dodano ulicę Perłową.
Zaproponowany podział jest zgodny z kryteriami wynikającymi z przepisów ustawy kodeks wyborczy i nie
powoduje naruszenia normy przedstawicielstwa.
Projekt uchwały przygotowany
przez Wydział Organizacyjno-Prawny
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