UCHWAŁA NR XXV/188/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012
r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 § 2 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 ze zmianami), Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie skreśla się § 3, w następującym brzmieniu: "Na ustalenia Rady
w sprawie utworzenia obwodów głosowania wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej
wiadomości".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 ze
zmianami), podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek
wójta.
Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwałą Nr XXIV/179/12 z dnia 29 października 2012 roku utworzyła stałe
obwody głosowania, ustaliła ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Stronie Śląskie. Przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 ma wyłącznie
charakter porządkowy, bowiem eliminuje z treści uchwały oczywistą pomyłkę pisarską, w postaci
zamieszczenia § 3, w następującym brzmieniu: "Na ustalenia Rady w sprawie utworzenia obwodów głosowania
wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Wałbrzychu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości".
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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