
Projekt

z dnia  9 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/.../15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm1) oraz art. 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.2) Rada 
Miejska w Grodkowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. 
w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, zmienionym uchwałą nr V/38/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 
2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, w pozycji 12 tabeli, dotyczącej obwodu 
głosownia nr 12, kolumna "Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej" otrzymuje brzmienie „Remiza Strażacka, 
Wierzbnik 35A, Wierzbnik”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego podaniu do publicznej 
wiadomosci oraz Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

1] Zm. 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, 1529, oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072

2] Zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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Uzasadnienie

Projekt zakłada zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 12 w Wierzbniku z lokalizacji w świetlicy
wiejskiej nr 35 na lokalizację w remizie strażackiej nr 35A (budynki położone obok siebie na tej samej działce
nr 307)

Przyjecie ww. projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Wierzbniku,
spowoduje znaczącą poprawę warunków głosowania dla wyborców oraz pracy członków komisji. Umożliwi
równiez bezproblemowe oddawanie głosów przez wyborców niepełnosprawnych (remiza spełnia wymagania
dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych).

Świetlica wiejska nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada niski standart
wyposażenia technicznego (m.i.n brak toalet, problemy z ogrzewaniem oraz oświetleniem).

Podjęcie ww. uchwały w dniu dzisiejszym umozliwi wprowadzenie jej zapisów w najbliższych wyborach do
Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Usytuowanie budynków obok siebie, dodatkowe oznaczenie lokalu w trakcie wyborów oraz wcześniejsze
informacje skierowane m.in. do wyborców obwodu wyborczego nr 12 nie powinny spowodować problemów
z dotarciem do lokalu wyborczego.

Uchwała nie wpływa na wydatki budżetu gminy.

Przygotował:

Andrzej Romian

sekretarz gminy
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