
 

 

UCHWAŁA NR 338/XXXV/2013  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 21 października 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art. 419 § 2  i 4  w związku z art. 420 § 1  ustawy z dnia 5  stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), działając na wniosek Burmistrza Kłobucka,  

Rada Miejska w Kłobucku  

uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 206/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 15.06.2012 r.,               

(Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 2713 i poz. 4845) - Podział Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w okręgu wyborczym nr 5  dotychczasowy opis granic okręgu zastępuje się opisem w następującym 

brzmieniu: "Kłobuck – część Osiedla Nr 4, ulice: Ciasna, Górnicza – prawa strona od ronda, Długosza 

numery parzyste do nr 112 i numery nieparzyste do nr 101, Kolejowa, Kościuszki, Ogrójcowa, Sportowa, 

Topolowa od nr 1  do nr 9, Wąska, Wojska Polskiego do nr 15 (lewa strona) i do nr 26 (prawa strona).";  

2) w okręgu wyborczym nr 11 dotychczasowy opis granic okręgu zastępuje się opisem w następującym 

brzmieniu: "Kłobuck – część Osiedla Nr 8, ulice: Boczna, Długosza numery parzyste od nr 114 do nr 

120 i numery nieparzyste od nr 103 do nr 111, Konopnickiej, Ładna, Łąkowa, Miła, Niemczyka, Podleśna, 

Poprzeczna, Prosta, Radosna, Rolnicza, Równoległa, Teligi, Ustronna, Wesoła, Wodociągowa, Zamkowa, 

Kłobuck – Sołectwo Brody Malina, ulice: Jodłowa, Leśna, Pogodna, Sosnowa, Świerkowa, Wojska 

Polskiego od nr 17 (lewa strona) i od nr 28 (prawa strona), Wrzosowa, Źródlana.";  

3) w okręgu wyborczym nr 6  wyrażenie: "Wieluńska numery parzyste" zastępuje się wyrażeniem: " 

Wieluńska numery nieparzyste";  

4) w okręgu wyborczym nr 7  wyrażenie: "Wieluńska numery nieparzyste" zastępuje się wyrażeniem: " 

Wieluńska numery parzyste". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w sołectwach i osiedlach. 

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co 

najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 

5  dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady 

Miejskiej w Kłobucku obejmującej lata 2010 – 2014.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kłobucku 

 

 

inż. Józef Batóg 
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