
UCHWAŁA NR XXXII/243/14
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy miasta Chełmży.

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112, 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), na wniosek Burmistrza Miasta Chełmży, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXI/155/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3403) w kolumnie "Granice 
obwodu" w obwodzie nr 2 wyrazy "Sikorskiego numery parzyste od nr 16 do nr 28, nieparzyste od 
nr 25 do nr 35" zastępuje się wyrazami "Sikorskiego numery parzyste od nr 16 do nr 28, nieparzyste 
od nr 25 do nr 33". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXII/243/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji

opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy miasta Chełmży.

Zgodnie z art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje

rada gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Uchwałą nr XXI/155/12

Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012 r. dokonano podziału miasta na stałe obwody głosowania,

ustalono ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Konieczność dokonania aktualizacji granic obwodów głosowania spowodowana jest faktem, iz w

wyniku błędu pisarskiego nieruchomość znajdująca się przy ul. Sikorskiego 35 została przypisana do dwóch

obwodów głosowania, mianowicie do obwodu nr 2 oraz 4. W związku z tym należy zmienić opis granic

obwodu głosowania nr 2.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej uszczegółowienie opisu granic obwodu

nie stanowi zmian w podziale na obwody głosowania w rozumieniu art. 13 § 1 Kodeksu wyborczego. Z

uwagi na to, iż podział gminy na obwody głosowania należy do kompetencji rady gminy, aktualizacja opisu

granic, również musi być dokonana przez radę, w drodze uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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