
Uchwała Nr XXXVII/347/2006 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 26 lipca 2006 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr L/383/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku w 
sprawie podziału miasta na okr�gi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w ka�dym okr�gu wyborczym w wyborach do Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
                               Na podstawie art. 92 ust. 1,2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r. Nr 159, 
poz.1547 ze zmianami/ - na wniosek Burmistrza – Rada Miasta uchwala, co nast�puje: 
 
                                                              § 1 
W zał�cznikach do uchwały Nr L/383/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia  27 czerwca 
2002 roku  w sprawie podziału miasta na okr�gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w ka�dym okr�gu wyborczym w wyborach do Rady Miasta 
Sandomierza wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
1. W zał�czniku Nr 1: 
- wiersz drugi otrzymuje brzmienie: „liczba mieszka�ców w okr�gu: 9030”, 
- do ulicy Mickiewicza dopisuje si� numery: „6”i „32”, 
- po ulicy „Portowa” dopisuje si� ulic� „Por. Michała Brzeskiego”, 
- po ulicy „Salve Regina” dopisuje si� ulic� „Sielecka”, 
- do ulicy Słowackiego dopisuje si� numer „19”, 
- po ulicy „Tkacka” dopisuje si� ulic� „Torowa”. 
2. W zał�czniku Nr 2 : 
- wiersz drugi otrzymuje brzmienie: „ liczba mieszka�ców w okr�gu: 9033”, 
- do ulicy Mickiewicza dopisuje si� numery: „70”, „76”, „84a”. 
3. W zał�czniku Nr 3: 
- wiersz drugi otrzymuje brzmienie: „ liczba mieszka�ców w okr�gu 7661”, 
- po ulicy „Błonie” dopisuje si� ulic� „ Brzozowa”, 
- po ulicy „ Ja�minowa” dopisuje si� ulic� „Klonowa”, 
- do ulicy Mickiewicza dopisuje si� numer „ 54” a skre�la numer „64”. 
 
                                                              § 2 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
                                                              § 3 
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie �wi�tokrzyskiemu     
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach. 
 
                                                              § 4 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo�ci w sposób 
zwyczajowo przyj�ty na terenie miasta. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski                                                          


