UCHWAŁA NR LXIV/558/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonej na terenie gminy Drezdenko
Na podstawie Na podstawie art. art. 13a §1 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. dokonuje się zmiany siedziby
obwodowej komisji wyborczej nr 14, utworzonej na terenie gminy Drezdenko uchwałą nr LVIII/515/2018
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r. poz. 976) w sprawie
podziału gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych, na Szkołę Podstawową w Goszczanowie, Goszczanowo 18a.
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
§ 5.
Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza
Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Krzysztof Jaśków
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UZASADNIENIE
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz. 1561) wybory odbędą się 21 października
2018r. Artykuł 13a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy stanowi natomiast, iż: „Zmian
siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.”
Zaproponowana zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 14 ze Sali Wiejskiej w miejscowości
Goszczanowo, Goszczanowo 46a na Szkołę Podstawową w Goszczanowie, Goszczanowo 18a wynikła z
faktu, iż wskazany powyżej termin koliduje z zaplanowanym wcześniej na Sali Wiejskiej w miejscowości
Goszczanowo wydarzeniem rodzinnym.
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