UCHWAŁA NR XXVII/282/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) )
Rada Miejska, działając na wniosek Burmistrza Czerwieńska - uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XVII/177/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych, dokonuje się zmiany siedziby:
1) obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Nietkowie w następujący sposób:
a) skreśla się siedzibę "Remiza OSP", Nietków, ul. Przedszkolna,
b) wpisuje się siedzibę "Szkoła Podstawowa", Nietków, ul. J. Kasprowicza 76;
2) obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Leśniowie Wielkim w następujący sposób:
a) skreśla się siedzibę „Wiejski Dom Kultury”, Leśniów Wielki;
b) wpisuje się siedzibę „Szkoła Podstawowa”, Leśniów Wielki.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP-ie.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr
134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz
z 2014 r. poz. 179 i 180.
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Czerwieńsku w dniu 31 października 2012 r. podjęła uchwałę nr XVII/177/12 w sprawie
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych. Obszar Gminy został podzielony na 7 obwodów głosowania, określono ich numery i granice,
zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.
Zgodnie z art.13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011.r. - Kodeks wyborczy Burmistrz przedłożył radzie wniosek
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Leśniowie Wielkim i Nietkowie. W Nietkowie
siedzibą obwodowej komisji wyborczej dotychczas była to Remiza OSP, w której będzie prowadzony remont
kapitalny obiektu. Wskazuje się szkołę podstawową, gdyż jest to jedyny lokal w Nietkowie, który spełnia
wszelkie warunki do przeprowadzenia wyborów także przez osoby niepełnosprawne. Natomiast w Leśniowie
Wielkim, zmiana podyktowana jest brakiem możliwości urządzenia lokalu wyborczego w Wiejskim Domu
Kultury ze względu na wynajęcie obiektu osobie prywatnej na zorganizowanie uroczystości weselnej. Umowa
została zawarta przed rokiem, kiedy nie było jeszcze wiadomo, w jakim terminie odbędą się wybory do
Parlamentu Europejskiego i nie ma możliwości prawnej na jej wypowiedzenie. Tym samym podjęcie uchwały
jest zasadne.
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