UCHWAŁA NR XLV/232/2014
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 13a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) Rada Miejska w Działoszycach uchwala, co następuje :
§ 1. W treści załącznika do uchwały Nr XXIX/141/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia
30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Działoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienia się siedzibę obwodowej komisji
wyborczej dla obwodu głosowania Nr 6 z dotychczasowej mieszczącej się w Budynku Parafialnym w Wolicy,
Wolica 7a, na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszczycach, Szyszczyce 54.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP-ie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.), wójt przedkłada radzie gminy wnioski dotyczące zmian
siedzib obwodowych komisji wyborczych, których można dokonać najpóźniej w 45
dni przed dniem wyborów.
Z uwagi na fakt, że 25 maja 2014 roku będą przeprowadzone wybory do
Parlamentu Europejskiego oraz mając na uwadze zapewnienia właściwych
warunków głosowania – zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej jest
uzasadniona.
Dotychczasowa siedziba mieści się w budynku parafialnym. Budynek
w obecnym stanie technicznym uniemożliwia pracę obwodowej komisji wyborczej, a
trwające procedury uzyskania prawa własności i zgody na przebudowę nie dają
gwarancji ich zakończenia przed 25 maja 2014 roku.
Nowa siedziba Komisji mieścić się będzie w remizie OSP w miejscowości
Szyszczyce, położonej około dwóch kilometrów od dotychczasowej siedziby
komisji. W związku z powyższym przyjecie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.
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