
UCHWAŁA NR XVIII/118/2016
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2

Na podstawie art. 13a § 1 i §3, art. 12 §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 
21, poz. 112, z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z póź. zm.) Rada Gminy w Czarnocinie na wniosek Wójta Gminy w Czarnocinie 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W obwodzie utworzonym Uchwałą Nr XXV/187/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 
2012 roku w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej dla 
obwodu głosowania Nr 2 wyznacza się siedzibę w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach, 
Michałowice 33A, 28-506 Czarnocin. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie. 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu Kielce II. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Czarnocin, a także poprzez zamieszczenie jej treści na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016 roku. 
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2011r., Nr. 21, poz. 112 ze 
zm./ - Wójt przedkłada Radzie Gminy wnioski dotyczące zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, których 
można dokonać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. 
Z uwagi na fakt, że w kwietniu 2016 roku będą przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy 
w Czarnocinie a Gmina wydzierżawiła dotychczasowy lokal wyborczy - budynek po szkole w Stradowie 
prywatnemu inwestorowi oraz mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków głosowania i pracy członkom 
komisji – zmiana obwodowej komisji wyborczej jest uzasadniona. 
Nowa siedziba komisji mieścić się będzie w nowo wybudowanym budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Michałowicach, położonym około dwóch kilometrów od dotychczasowej siedziby komisji w Stradowie. 
Warunki głosowania oraz pracy komisji będą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w tym przepisom 
o dostępie lokalu dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest 
uzasadnione. 
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